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menutelným zážitkem ji navštívit a prohlédnout 
si světoznámá díla slavných malířů. Dalším zážit-
kem byla návštěva Rowing Club, velmi známého 
veslařského oddílu ve Španělsku. Děti si zde mohly 
vyzkoušet různé sportovní náčiní špičkového 
klubu a opravdové veslování na vodě.
Žáci bydleli celý týden v rodinách. Byla to pro ně 
velká příležitost poznat zdejší každodenní život 
a procvičit si angličtinu. Lidé ve Španělsku jsou 
velmi přátelští a pohostinní. Při loučení plakaly 
nejen naše děti, ale také rodiče, žáci a učitelé  
ze španělské školy. Bylo to velmi dojemné loučení.
Po skončení zájezdu jsem položila dětem 
otázku: „Co vás zaujalo nebo překvapilo na 
aktivitách projektu ve Španělsku?“
Tady jsou odpovědi:
Lucie Králová: „Překvapilo mě jídlo. K obědu větši-
nou sendviče. Ale moc mi chutnaly mandarinky. 
Velmi jsem se skamarádila s holčičkou z rodiny, 
kde jsem bydlela. Jmenovala se Yera. Při loučení 
jsme všechny plakaly. Já, Yera i její maminka. Také 
jsem se bála letu letadlem, ale byla jsem překva-
pená, že to nic není. Je to rychlé a pohodlné.“
Veronika Lotová: „Líbilo se mi, že jsem měla 
možnost mluvit anglicky a poznat způsob života 
v rodině. Velmi se mi líbilo město Ondarroa  
a nikdy nezapomenu, jak jsme hráli hry na pobřeží 
oceánu.“
Matouš Nýdl: „Byla pro mě překvapením prezen-
tace o rostlinách na Guadeloupe, protože jsem 
poprvé  ochutnal kakaové boby a pravou čokoládu 
z nich. Velmi se mi líbila tělocvična špičkových 
veslařů a také společné veslování na vodě.“
Dorotka Nýdlová: „Byla jsem překvapená odlivem 
a přílivem v Biskajském zálivu. Voda se zvedala 
během několika hodin o 3-4 metry a byly obrovské 
vlny. Poprvé jsem byla v obrazárně a viděla jsem 
obrazy Picassa. Moc se mi líbili žáci, učitelé a rodiče 
ze školy. Jsou velmi přátelští a pohostinní.“
Podle plánu práce projektu Erasmus+ nás další 
cesta čeká začátkem dubna 2020. A bude to 
opravdu cesta výjimečná, tentokrát do velmi 
vzdáleného města Vieux Habitants na ostrově 
Guadeloupe v Karibiku. A protože to bude cesta 
zaoceánská, bude jejím tématem „Water/Voda“.  
Takže se máme opravdu na co těšit!
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Vítáme vás v novém roce a přejeme vám, 
ať je plný štěstí, zdraví a úspěchů.
A protože jsme ani v prosinci nezaháleli, máme pro vás v rámci 
projektu Místní akční plán ve vzdělávání v SO ORP Žamberk a 
Králíky připraveno hned několik akcí, na které se můžete přihlásit:

22. ledna 2020 vás čekají dva workshopy s názvem Systemické 
konstelace I a II, které proběhnou na Základní škole Erudio Orlicko 
v Žamberku.
3. února 2020 se můžete těšit na workshop Místně zakotvené 
učení, který se uskuteční na Speciální základní škole Králíky.
20. února 2020 jsme pro vás přichystali akci s názvem Rodina a proč je důležitá. Místem konání 
bude Cesta pro rodinu, z. ú., v Žamberku.
Vzhledem k tomu, že naše projekty probíhají díky podpoře MAS ORLICKO, z. s., jsou pro vás všechny 
námi pořádané akce zdarma. Tyto akce jsou určeny především pedagogickým pracovníkům a pracov-
níkům ve vzdělání, ale vítáni jsou i zájemci z řad rodičů a veřejnosti. Přihlašovat se na ně můžete až do  
naplnění kapacity na našem webu www.maporlicko.cz v sekci Plánované aktivity, kde naleznete  
i podrobné informace. Těšíme se na vás!
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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