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Adaptační pobyt 2020

Projekty ERASMUS+
na Základní škole Žamberk, 28. října 581

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus+ již několik let. S tímto projektem jsou spojeny nejrůznější aktivity, kterých se účastní mnoho žáků i učitelů. Mají tak možnost nahlédnout do škol a rodin
v zahraničí, poznat nové přátele a také reprezentovat naši zemi a školu. Naopak my, jako hostitelé,
společně připravujeme pro své zahraniční kolegy pestré programy.
Noví žáci, kteří nastoupili na Střední školu
a základní školu Žamberk, měli možnost strávit
společné chvíle plné zajímavých seznamovacích
a týmových her při pobytu v Helvíkovicích, hned
v měsíci září školního roku 2020−2021. Tentokrát
nám program zprostředkovali odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí
a pedagogové ze SVČ, Animo, Žamberk. Veliké díky
patří městu Žamberku za finanční podporu. Žáci,
ale i jejich třídní učitelé měli jedinečnou možnost
se vzájemně seznámit a poznat mimo školní lavice
v pěkném a příjemném prostředí. A nezbývá
než všem popřát pohodový školní rok!
Učitelé SŠ a ZŠ Žamberk

Září plné kurzů

Letošní rok jsme na Gymnáziu Žamberk opět
zahájili tradičními adaptačními kurzy primy
a prvního ročníku. Oba pobyty proběhly na chatě
Karosa v Říčkách v Orlických horách a žáci si je
užily. Maturitní ročníky se vydaly na turistický
kurz do Beskyd, kde navštívily sochu boha Radegasta, vyšlapaly na Pustevny i Lysou horu. Počasí
jim přálo až na poslední den, kdy drobně pršelo
a byla mlha. Třetí ročníky bohužel na jaře kvůli
situaci s covidem-19 nestihly sportovní kurz, proto
ho absolvovaly aspoň ve třídenní zkrácené verzi
v polovině září v Pastvinách. Studenti si vyzkoušeli
jízdu na kánoích, základy sportovních her i orientačního běhu. Sportovní kurz se určitě líbil a žáci
budou na pobyt na Šlechtově palouku vzpomínat
jen v dobrém. Adaptační pobyt 1. A pohledem
S. Křenkové, T. Martincové, M. Rouse a E. Šedivého:
Náš adapťák se konal v Říčkách v Orlických horách
od 2. do 4. září 2020. A co jsme dělali? Ve středu
proběhly seznamovací aktivity a odpoledne jsme
šli do lanového parku. Večer jsme se snažili získat
více informací o sobě navzájem. Ve čtvrtek přijely
lektorky z pedagogicko-psychologické poradny.
Oběd jsme si osladili meruňkovými knedlíky.
Odpoledne jsme šli poznávat krásy Říček a zahráli
jsme si přitom spoustu her. Večer se ztratila paní
učitelka, a tak jsme ji kolem chaty hledali (pozn.
tř. uč. − večerní hra). V pátek se budilo klaksonem.
Dopoledne byl turnaj v přehazované, ve kterém
zvítězil tým Pečivo. Potom jsme psali do kroniky
a po obědě odjeli domů. Adapťák byl prima!

S novým školním rokem se pro nás v rámci Erasmu+ otevírá
možnost tří nových projektů. Ve dvou z nich jsme koordinátory
našich evropských partnerů (tuto čest máme poprvé), v jednom
projektu zůstáváme partnery. Bude to náročná práce, ale díky našemu výbornému učitelskému sboru
a vedení školy, které tyto projekty podporuje, ji určitě zvládneme. Každý z projektů je naplánován
na dva roky a má následující charakteristiku:
První nese název „Protect Ecosystem and Life“. Tohoto projektu se zúčastní Česká republika, Řecko,
Rumunsko, Portugalsko, Turecko a Estonsko. Jak název napovídá, je zaměřen na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto projektu nás čeká setkání s partnery, jehož tématem a názvem bude
„The Growing of the Greenhouse Effect“ a které se uskuteční v březnu 2021. Věříme, že se nám podaří
připravit pro naše přátele pěkný program.
Druhý projekt se nazývá „Diversity Is a Fact, Inclusion Is an Act“. Do tohoto projektu se zapojilo pět států:
Česká republika, Turecko, Maďarsko, Litva a Makedonie. Téma je úplně odlišné, tento projekt je zaměřen na morální hodnoty člověka, postavení minorit a hendikepovaných lidí ve společnosti. Těšíme se na
toto zajímavé a velmi potřebné téma nejen pro žáky, jako nejmladší generaci, ale pro každého člověka.
Setkání v Žamberku je naplánováno na říjen 2020, avšak vzhledem k nepříznivé pandemické situaci
bude s největší pravděpodobností přesunuto na jiný termín.
Třetího projektu s názvem „Save the Planet“ se účastníme jako partneři. Už z názvu je zřejmé, že je zaměřen na ochranu naší planety. Je to tedy téma velmi blízké prvnímu projektu, ale jeho aktivity jsou zcela
odlišné. Do projektu se zapojí Česká republika, Turecko, Španělsko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko.
Časový horizont je tentokrát delší – na setkání u nás se můžeme těšit v roce 2022.
Nesmím zapomenout i na projekt Erasmus+, který probíhá „Tomorrow Is on Our Hands“. Moc se těšíme
na přátele, které jsme poznali během projektu, a doufáme, že zájezd na vzdálený Guadeloupe v Karibiku
se stane skutečností.
Projekty Erasmus+ jsou po všech stránkách náročné, ale mají bezesporu velký přínos pro žáky i učitele.
Tím je cestování do cizích států, navázání nových přátelství, zdokonalení v cizím jazyce, poznávání
způsobu života a všeobecně kultury jiných zemí.
A jak se mohou žáci naší školy do těchto projektů zapojit? Navštěvují lekce English Club, kde si zlepšují
angličtinu, zapojují se do aktivit projektu, připravují setkání se zahraničními přáteli. A samozřejmě mají
také možnost v rámci projektu vycestovat. Měla jsem obavy, zda budou rodiče v dnešní době souhlasit
s cestováním svých dětí, ale nyní vím, že jakmile bude příznivá situace, s radostí vyrazíme.
Touto cestou bych chtěla poděkovat kolegům a vedení školy za pomoc při realizaci projektů a při výuce
cizích jazyků. Vždyť v tomto školním roce je u nás poprvé povinná výuka angličtiny už od 1. třídy.
A co napsat na závěr? Držte nám palce, ať se všechny naše plány i sny splní a projekty se vydaří!

Za Gymnázium Žamberk Mgr. Bc. Lucie Vávrová

Koordinátorka projektů Mgr. Ludmila Smolová

