2. partnerská schůzka projektu Comenius
Španělsko, leden 2013
Na druhé partnerské schůzce, která se konala začátkem ledna 2013 ve španělském
městečku Mieres, naši školu zastupovaly tři paní učitelky, Dagmar Hajtmarová, Renata
Ryšavá a Ivana Křížková. Podělily se s námi o své zážitky z cesty.

Ve Španělsku měli společný program všichni zástupci partnerských škol z Turecka,
Řecka, Portugalska, Polska i Česka. Náš program začal v Barceloně. Poznávali jsme
architektonické a přírodní zajímavosti oblasti, nejvíce jsme obdivovali chrám zařazený na
seznam organizace UNESCO Sagrada Familia. Navštívili jsme v rámci tématu našeho
projektu přírodovědné muzeum s částí botanickou, zoologickou a geologickou v parku
Ciutadella. Velmi zdařilé spojení ekologie a urbanismu jsme mohli pozorovat v parku Güel.
Náš program pokračoval návštěvou partnerské školy v Mieres. Ve škole nás uvítalo
vystoupení folklórního souboru, jehož členky nám předvedly tradiční tance a zahrály na
tradiční hudební nástroje. Potom jsme po skupinkách navštívili třídy, kde jsme si mohli
popovídat se žáky i učiteli, porovnat náplň a organizaci jejich výuky s naší a měli jsme
příležitost předat jim drobné dárečky, které vyrobily naše děti.
Dalším bodem bohatého programu následujících dní bylo společné setkání všech
zástupců, na kterém každá škola prezentovala výsledky své práce na projektu a na kterém
jsme si naplánovali aktivity na další období. Kromě toho jsme si prohlédli pestrou výstavku
prací, které byly vyrobeny z odpadového materiálu. Výrobky vytvářely děti doma se svými
rodiči.
Během návštěvy Mieres jsme měli možnost zhlédnout zajímavé centrum pro zelenou
energii, navštívili jsme centrální třídírnu odpadu, zúčastnili jsme se exkurze do uhelného dolu
a muzea hornictví, byli jsme přijati starostou obce a poznali jsme historické zajímavosti města
Ovieda a moderní architekturu ve městě Aviles. Měli jsme rovněž příležitost ochutnat místní
speciality, z nichž nám nejvíce chutnaly ryby, plody moře, rýžový dezert a místní nápoj –
sider, což byl druh jablečného moštu.
Žáci i učitelé byli velice milí a snažili se nám ukázat co nejvíce zajímavostí v jejich
městě i v blízkém okolí. Po návratu jsme uspořádaly besedy s našimi žáky, na kterých jsme
vyprávěly své zážitky, popsaly jsme jim španělské školství, některé zvyky a ukázaly
fotografie ze školy i z partnerského města. Další schůzka se uskuteční v květnu 2013
v Dubicku.
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