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„Rózni, ale razem“ – „Odlišní, ale spolu“

V úterý 21. března 2017 se vybraní žáci sedmých, osmých a devátých ročníků účastnili další aktivity
našeho projektu „Odlišní, ale spolu“ tentokrát v polských Grzegorzowicích. Naši chlapci měli za úkol
naučit hrát florbal své polské kamarády, mohli si procvičit mozek u několika zajímavých stolních her a
polská děvčata spolu s našimi děvčaty celé dopoledne trávily ve víru tance. Vše se podařilo, žáci se
svého úkolu zhostili zodpovědně a s humorem, a tak se v závěru mohl hrát florbalový turnaj, ve
kterém si to obě družstva patřičně „nandali.“ Naše děvčata pak s celou školou zatančila několik velmi
temperamentních a rytmických tanců. Věříme, že si žáci tento den patřičně užili a utužili tak už nově
navázaná přátelství.
Výjezd byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Polska v rámci
projektu „Różni, ale razem” - "Odlišní, ale spolu" a z Fondů mikroprojektů Euroregionu Silesia.

Drobilíková Věra, Schiedková Naděžda

Dzisiaj, 21.03. odbyły się w naszej szkole warsztaty unihokeja dla
uczniów gimnazjum. Dzięki naszym czeskim partnerom projektu
„Różni, ale razem - Odlišní, ale spolu”, który realizowany jest w
bieżącym roku, mogliśmy nauczyć się podstawowych zasad tej gry. W
ich szkole unihokej jest grą bardzo popularną. Warsztaty prowadził pan
Josef Werner - dyrektor ZS Kobeřice, który jest zarazem instruktorem
sportowym. Po krótkim instruktażu i pokazowym meczu, w wykonaniu
czeskich kolegów, rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Uczniowie
podzieleni na dwie polsko – czeskie grupy wytrwale trenowali. W czasie
treningu jednej grupy, uczniowie drugiej brali udział w turnieju
logicznych gier stolikowych. Zajęcia te zajęły całe przedpołudnie.
Dodatkowo w tym samym czasie uczennice z obydwu naszych szkół,
miały zajęcia plastyczne i taneczne. Wykonały pamiątkowe medale z
surowców wtórnych jako upominki dla kolegów - graczy w unihokeja.
Ponadto uczennice z grupy tanecznej z Grzegorzowic nauczyły swoje

koleżanki z Kobeřic kilku tańców zespołowych. Był to sposób na lepsze
poznanie i próby poznania języka swoich sąsiadów.
Po przerwie obiadowej, można było zaprezentować nabyte umiejętności.
Przeprowadzone zostały krótkie rozgrywki w unihokeja, w których nie
wynik był najważniejszy, ale dobra zabawa i poczucie, że choć jesteśmy
różni, to możemy uczyć się od siebie i zarazem bardzo przyjemnie
wspólnie spędzać czas. Na zakończenie wspólnie zatańczono poznane
tańce: „Skrzypka”, „Belgijkę”, „Chocolate" oraz "Makarenę".
Sprzęt do gry w unihokeja wartości 3755,40zł zakupiono oraz
warsztaty sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramachprogramu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez
Euroregion SILESIA.

