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

Dne 4. dubna se opět uskutečnilo setkání žáků obou škol zapojených do projektu „Rózni, ale
razem“ – „Odlišní, ale spolu“. Tentokrát jsme přivítali jaro. Akce se účastnili žáci 2.a 3.tříd. Po
přivítání a prvních společných hrách byli žáci rozděleni do tří skupin. Byly připraveny tři různé
činnosti- výtvarná, hudební a sportovní. Ve výtvarných činnostech děti vyrobily krásné jarní obrázky
malované na skle, velikonoční vajíčka, skládaly barevné tulipány z papíru technikou origami.
V hudebních činnostech se společně s polskými kamarády naučily jarní polsko- české písně. Děti hrály
na nástroje a přidaly také tanec. V tělocvičně byly zorganizovány závodivé hry v družstvech. Děti
skákaly jako zajíčci v pytli, vyzkoušely si jízdu na malých kolečkových vozících, překonávaly
překážkovou dráhu s vejci na lžičce.
Starší žáci gregorzowické školy připravili pro děti občerstvení ve formě ovocných špízů. Po
společném obědě jsme se všichni shromáždili v tělocvičně, kde proběhla přehlídka pěveckých
dovedností, tance, ukázka výtvarných prací. Nakonec jsme si zahráli pár společných her a rozloučili
se s kamarády. Pozvali jsme polské žáky na podzimní dílničky, které se budou konat v ZŠ Kobeřice.
Projekt je realizován a spolufinancován v rámci evropského fondu pro regionální rozvoj
mikroprejektu euroregionu Silesia.
Schiedková Naděžda

/www.youtube.com/watch?v=3B7x-YAcvZQ&t=619sj zaprosiła dzieci
do Kobeřic na warsztaty jesienne

Wiosna królowała dziś w naszej szkole. Wszystko przez warsztaty
polsko – czeskie najmłodszych uczniów z naszej szkoły i szkoły z
Kobeřicach. Od samego ranka, po przywitaniu i wspólnej zabawie na
dobry początek, dzieci wzięły udział w zajęciach grupowych. Przez
kolejne 3 godziny lekcyjne z klas dobiegał śpiew polsko - czeskich
radosnych piosenek o tematyce wiosennej. Dzieci grały na
instrumentach i tworzyły układy taneczne. W innej klasie powstawały

ozdoby wiosenno – wielkanocne. Malowano piękne obrazki na szkle,
wykonano barwne pisanki i zajączki wielkanocne oraz składano
kolorowe tulipany techniką origami, które zebrane zostały w piękne
wiosenne bukiety. Na sali gimnastycznej zorganizowano zaś zabawy
sportowe z fabułą wiosenną w tle. Stąd dzieci zdobywały złote runo,
biegły z listem do zajączka, pokonywały tor przeszkód z jajkiem, czy
ścigały się w wiosennych zaprzęgach. Emocji było co nie miara. Aby
naszym najmłodszym kolegom i koleżankom nie zabrakło sił, klasa
szósta przygotowała dla nich owocowe przysmaki. Efekty
przedpołudniowej pracy można było zobaczyć po przerwie obiadowej,
kiedy wszystkie dzieci ponownie spotkały się na sali gimnastycznej. Tu
odbył się pokaz umiejętności wokalno – tanecznych, zobaczyć można
było wystawę prac plastycznych. Czas ten wykorzystano również na
wspólne zabawy integracyjne, by dzieci jeszcze lepiej mogły się ze sobą
poznać. Trudno było się rozstać, kiedy nadszedł moment pożegnania.
Na osłodę pani Naděžda Schiedková – koordynatorka projektu z Czech,
już dzisiahttps:/

