Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius „Čteme a učíme
se spolu s evropskými dětmi“. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste
nějaká vydání? Přinášíme přehled článků z novin a odkazy na internetové stránky, kde si
můžete informace vyhledat.
První informace v tisku zachycují pracovní návštěvu učitelů partnerských škol z Itálie a
Španělska v Dubicku v říjnu 2006.
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1. LISTOPADU 2006 na www.ityden.cz

Cizince přivítali v Dubicku chlebem a solí
01.11.2006
DUBICKO – Dubická základní škola hostila minulý týden neobvyklou návštěvu. Přímo
ve škole totiž několik dnů pobývali cizinci ze Španělska a Itálie. Ti Dubicko navštívili v
rámci projektu Evropské unie Comenius. Spolupráce se zahraničními pedagogy má
Dubickým přinést lepší poznání italských a španělských kultur, školského systému,
politických a také geografických zvláštností.
„Akce probíhá v součinnosti s tříletým projektem Čteme a učíme se s evropskými
dětmi. Ten byl v dubické základní škole schválen letos v srpnu. Hlavním obsahem
projektu je četba národních pohádek a příběhů, které postupně překládáme do
angličtiny,“ popisuje podstatu celého projektu jeho spoluorganizátorka Ivana Křížková.
Z přeložených příběhů pak studenti vytváří unikátní mezinárodní čítanku. Zahraniční

učitelé, kteří jsou k perfektnímu fungování mezinárodní spolupráce nezbytní, přijeli do
obce v době od pondělí 23. října do čtvrtka 25. října. „Čtveřici pedagogů jsme přivítali
chlebem a solí. Za doprovodu dívek v národních krojích si pak učitelé prohlédli školu.
Poté byli přítomni ve výuce několika předmětů, besedovali se žáky a vypravovali
zajímavosti ze života svých škol,“ přibližuje atmosféru mezinárodního setkání
Křížková.
Ve spolupráci mezi zeměmi chtějí v Dubicku pokračovat i v dalších letech. Zatím
první návštěva cizinců podnítila podle dubických pedagogů u zdejších žáků velký
zájem o studium angličtiny. (jak)
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Hodnocení prvního roku projektu bylo otištěno v Dubickém zpravodaji v červnu 2007 a
ve Školství.
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ŠKOLSTVÍ 23. ledna 2008 XVI. ROČNÍK

Na podzim 2007 proběhl v rámci výše uvedeného projektu Comenius projekt „Děti
pomáhají dětem“. Prezentace tohoto projektu proběhla tiskem i na internetových stránkách.
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http://sumpersky.rej.cz/
Projekt Děti pomáhají dětem v Dubicku
3. prosince 2007, 04:28, rejdakce, Ivana Křížková, Dagmar Hajtmarová
Dubicko - Již druhým školním rokem pokračuje v Základní škole Dubicko mezinárodní
projekt spolupráce škol Comenius. Partnerskými zeměmi se staly Itálie a Španělsko.
Důležitou součástí projektu je multikulturní výchova a rozvíjení principu solidarity s jinými
dětmi.
Od poloviny listopadu proběhla pro žáky i rodiče akce s názvem Děti pomáhají dětem,
spojená s výstavou fotografií z Ugandy a s prodejem přáníček UNICEF.

Žáci 8.ročníku si na internetu nejprve vyhledali informace o organizacích, které pomáhají
dětem v nouzi, a zpracovali informativní plakáty o Dětském fondu OSN UNICEF.

S přípravou plakátů pomohla děvčata z 9.třídy a páťáci vytvořili tabuli

se zeměpisnými i hospodářskými informacemi o Ugandě.

Společně pak ve skupinkách žáci - organizátoři navštívili jiné třídy, aby své spolužáky pozvali
na výstavku.

Současně se jim snažili vysvětlit, že cílem akce je pomoc dětem, které strádají nedostatkem
potravy, dětem, které musí těžce pracovat a pro které vzdělání není samozřejmostí.

Mnoho žáků z celé školy vyrobilo velmi pěkné panenky, které si během výstavky mohli
zakoupit děti i jejich rodiče a tím finančně podpořit školní projekt.

Děti přispěly také k boji proti AIDS pořízením čtyřiceti náramků UNICEF.

Autorkou fotografií z Ugandy je paní Dana Šafářová, pocházející z Dubicka, která
spolupracuje s Charitou Praha.

Prostřednictvím této organizace naše škola zašle na vybavení africké školy ve vesnici Buikwe
(asi 55 km od hlavního ugandského města Kampaly) částku osm tisíc korun. Také plánujeme
zapojit se jako škola do adopce na dálku a společně s další základní školou chceme adoptovat
jedno ugandské dítě a umožnit mu tak vystudovat a mít perspektivní budoucnost.

Díky projektu Děti pomáhají dětem se podařilo vybavit zařízením a pomůckami jednu
africkou školu přibližně pro 80 žáků.
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