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Ohlédnutí za projektem Erasmus+
Projekt Erasmus+ začal psát svoji historii v listopadu 2016. Byl zaměřen na rozvoj digitálních 
technologií a ochranu životního prostředí a naše škola měla to štěstí být jeho součástí. Našimi 
projektovými partnery byli kolegové z Rumunska, Portugalska, Řecka a Turecka a velmi přínosnou 
součástí projektu byly právě návštěvy těchto přátelských států. Na cestu do Rumunska a Turecka  
se vydali čtyři učitelé, Portugalsko navštívilo šest žáků a dva učitelé a do Řecka se podívalo osm 
žáků a čtyři naši učitelé. Každý stát má samozřejmě svoji nezapomenutelnou atmosféru, ale nejza-
jímavější a nejpřínosnější byla pro nás vždy návštěva tamější školy a aktivity, které připravili naši 
partneři. V průběhu projektu jsme používali různé sociální sítě. Například eTwinning, Facebook, 
Blog a YouTube. Byly nafoceny stovky fotografií, natočeny desítky videí a vytvořena spousta kolá-
ží. V průběhu projektu jsme organizovali výstavy v divadle a na pěší zóně, dvakrát se zúčastnili 
studentského programu Majáles, organizovali vánoční a velikonoční workshopy, připravili jsme 

setkání pro 42 zahraničních účastníků. Nabízí 
se otázka, jestli by tolik času, práce a zážitků 
nevydalo na menší literární dílo. Odpovědí, 
jak doufáme, bude skutečně kniha, na které  
se v současné době pracuje.
Poslední setkání se uskutečnilo v Turecku.  
Tam naše skupina ve složení tři učitelky a pan 
ředitel odjížděla s lehkými obavami. Ty se roz-
plynuly hned po prvním dni v Istanbulu. Sou-
dě podle našich zkušeností je Turecko krásná  
a přátelská země. Naše družební škola se na-
chází v Balikesiru, což je z Istanbulu pět hodin 
cesty autobusem. Balikesir je poměrně velké 

město ve vnitrozemí a jsme moc rádi, že jsme měli možnost nahlédnout do všedního života jeho 
školy. Vzdělává se zde kolem osmi set žáků, třídy jsou početnější než naše, žáci zde nosí stejnokroje, 
ve škole nepoužívají mobilní telefony a tráví tu více času. Ale jsou také přátelští, komunikativní  
a milí. Společně s učiteli pro nás připravili pestrý program, jehož součástí byly například tradiční 
turecké tance, vystoupení pěveckého sboru a lukostřelba. S našimi projektovými přáteli jsme měli 
možnost poznat alespoň zlomek z rozmanité kultury a historie této krásné země. Prošli jsme ne-
zapomenutelný ostrov Cunda, navštívili poutní místo Virgin Mary, kde údajně trávila své posled-
ní dny Panna Marie, obdivovali jsme starobylé město Ephesus. Projekt Erasmus+ je nepochybně 
velmi přínosný pro žáky, učitele a školu vůbec. Je dobře financován a ze společných setkání se děti  
i dospělí vracejí bohatší o nezapomenutelné zážitky, přátele, poznatky, zdokonalení v cizí řeči.
V současné době pracujeme na přípravě nových projektů a věříme, že naše setkání v Turecku neby-
lo posledním. A komu patří na závěr velké díky za úspěšné akce Erasmu+? Určitě všem učitelům  
a žákům, kteří se účastnili a pomáhali. Stejně tak ZUŠ Petra Ebena za nádherný koncert, středis-
ku volného času Animo za skvělé velikonoční workshopy, panu Parishovi za zapůjčení zámecké 
kaple pro koncert pěveckého sboru Viola. Zapomenout nesmíme ani na školní jídelnu, na kterou 
naši partneři vzpomínají jen v nejlepším. Velký dík patří také bývalému i současnému vedení školy  
a samozřejmě paní ekonomce Bečkové, která svědomitě hlídala finance. 
Erasmus+ skončil. Ať žije nový Erasmus!
z  Mgr. Ludmila Smolová, koordinátorka projektu, ZŠ Žamberk, 28. října 581

ABC ZŠ 28. října Žamberk
V pondělí 3. prosince po dvou letech úspěš-
ně zakončila ZŠ 28. října Žamberk mezi-
národní projekt Erasmus+ výstavou s ná-
zvem ABC ZŠ 28. října v Divišově divadle. 
Slavnostního zahájení se s chutí ujali někteří 
naši žáci, kteří zazpívali a zarecitovali. Výsta-
vu obohatili prodejem výrobků, které vyrobili 
se svými učiteli. Návštěvníci si mohli vybrat 
z mnoha vánočních dekorací a cukroví.  
Nechyběl ani teplý čaj a domácí vánočka.  
Během celého setkání zněly z úst dětí  
a z jejich hudebních nástrojů vánoční koledy. 
Děkujeme všem žákům a učitelům za účast  
a Vám, návštěvníkům, za podporu dětí. 

Chvílemi nám bylo až trochu těsno, kolik vás 
přišlo, ale vězte, že jsme s vámi byli rádi. 
Těšíme se na další setkání. Výstava bude  
v divadle k vidění celý prosinec. 
z  Krásné dny přejí Lída Smolová a Bára Nováková
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