
 

 

 

 
 

 

 

Název projektu:              Společně za sportem, kulturou a historií 
Název žadatele:  Základní škola a mate řská škola Ostrava-Svinov, p říspěvková 

organizace 
Název partnera:  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Cze sława 

Miłosza w Rybniku 
Schválená dotace z ERDF:  21 730 EUR 
Termín realizace:                  4/2012 - 4/2013 
 

Projekt byl realizován jako společný projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Svinov 
s polským partnerem, Gimnazjem z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza 
w Rybniku. Jak napovídá název projektu, týkal se tento projekt sportu, poznávání historie 
a společné kultury. Cílem projektu bylo kromě navázání spolupráce škol také prohloubení 
osobních kontaktů mezi žáky a pedagogy. K cílům projektu patřilo také představení kultury 
a tradic Slezska.  
 

Aktivity českého partnera: 
- dne 10.5.2012 se uskutečnil jednodenní výlet s názvem „Poznávání Ostravy “, v rámci 

kterého byly polské děti a pedagogové v doprovodu českých partnerů seznámeni se 
školou a atraktivitami města Ostravy (Slezskoostravský hrad, Miniuni, věž ostravské Nové 
radnice). V rámci této aktivity se uskutečnil také turnaj v Adventure minigolfu pro všechny 
účastníky. 

 

- následující aktivitou byl Gastrofestival  spojený se zahájením výstavy a akademií 
(19.9.2012). Na akademii předváděli své dovednosti česká i polská uskupení i jednotlivci. 
Součástí aktivity byl gastrofestival spojený se zahájením výstavy. V rámci gastrofestivalu 
měli žáci možnost ochutnat slezské menu a také příležitost vyzkoušet si pečení tradičních 
koláčů. Výstava byla zaměřena zejména na historii slezské historie a kuchyně. 

 

- v termínu 7.-11.1.2013 se v Jeseníkách uskutečnil společný lyžařský výcvikový kurz , 
kterého se zúčastnilo celkem 80 českých a polských dětí. Pobyt byl zaměřen na výuku 
jízdy na lyžích a snowboardu. V průběhu kurzu se konaly soutěže, a to jak sportovní, 
tak soutěže ve stolních hrách, weykicku a tanci na tanečních podložkách. 

 

- z projektu bylo vyhotoveno DVD s prezentací  o obou projektových partnerech a aktivitách 
projektu.  

 

 

 
 

 

 
 

 Ukázka historické kuchyně (součást výstavy při 
Gastrofestivalu) 

Foto: archiv Správce FM 

 Ukázka slezských krojů (součást výstavy při 
Gastrofestivalu) 

Foto: archiv Správce FM 



 

 

 

 
 

 

 

     
 

 
 

 
 

Společné fotografie účastníků turistického kurzu a lyžařského výcvikového kurzu 
Foto: archiv KU 

 
Aktivity polského partnera: 

- sportovní olympiáda  (31.5.2012), na kterou se čeští žáci připravovali ve sportovním 
kroužku. Olympiáda proběhla v několika disciplínách - sálová kopaná, házená, odbíjená, 
stolní tenis, skok do výšky a do dálky, běhy na krátké a dlouhé tratě a vrh koulí. 

 

- kulturně-historická aktivita s názvem Festival regionální kultury , která se konala 
dne 15.6.2012 v Rybniku. Program byl zahájen povídáním o Slezsku a vystoupením v 
místních krojích. Další program byl zaměřen na slezské tradice s cílem zapojit mládež 
do dodržování místních zvyků. V průběhu festivalu měli žáci možnost ochutnat také 
„slezskou buchtu”. 

 

- turistický kurz , který se uskutečnil ve dnech 1. - 5.10.2012 na polské straně Beskyd. 
V průběhu kurzu žáci navštívili mnoho zajímavých míst (např. město Wisła, vrchol hory  
Velká Čantoryje, česko-polsko-slovenské trojmezí). 

        


