Setkání partnerských škol
Dne 11. 6. 2015 se uskutečnilo v prostorách Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald setkání tří partnerských škol, které se rozhodly navázat spolupráci a tu v nejbližších
letech rozvíjet. Vedle již zmíněné pořadatelské školy se ke spolupráci přidala Základní škola
speciální Neratov pod vedením paní ředitelky Mgr. Bronislavy Havlíkové ml. a německá škola
Főrderzentrum St. Laurentius Neuen Dettelsau s paní učitelkou Alenou Heubeck.
Společný projekt má za cíl jednak rozvíjet myšlenku integračního a inkluzního vzdělávání,
neboť žáci Základní školy speciální v Neratově jsou děti s fyzickým i mentálním postižením.
Práce na projektu proto učí naše děti toleranci, trpělivosti, přijímat právo druhého na to, být
odlišný, pomáhat potřebným. Ukazuje jim, že i děti se zdravotním znevýhodněním mají
právo vést kvalitní život, mají právo na úctu a kamarádství. I ony dokážou být veselé,
radovat se, nebo prožívat smutek ze stejných věcí jako jejich kamarádi bez handicapu. Umí
také vytvářet zajímavé výrobky především v umělecké oblasti a právě toho bychom chtěli ve
společném projektu využít.
Druhým cílem tohoto projektu je naučit se cizí jazyk, v tomto případě němčinu, nejen ve
školních lavicích, ale používat znalosti jazyka přímo v praxi, při práci na společném díle.
V době, kdy v našem regionu, ostatně i v celé České republice, nabízejí práci ze zahraničních
firem především ty německé, zdá se nám spolupráce právě s německy hovořícími dětmi
smysluplná. V takovémto tvůrčím prostředí pak žáci zvládají komunikaci mnohem rychleji a
bezprostředněji, než když se s jazykem seznamují pouze ve školní třídě. A všichni společně,
mluvící ať už česky nebo německy, pomáhají kamarádům, kteří nemají to štěstí žít svůj život
bez zdravotního omezení.
K našemu prvnímu setkání došlo 11. 6. 2015 (jak již bylo napsáno v úvodu). Čtvrteční
dopoledne nám zpříjemnila šermířská skupina Honorata svým vystoupením. Předvedla nám
ukázky palných zbraní a akční ukázky dobového šermu. Pak následovaly hry pro děti i pro
dospělé rozmístěné na jednotlivých stanovištích. Bylo to první společné setkání našich dětí,
ještě plné ostychu a nesmělosti. Všechny komunikační překážky se ale především při hrách
pomalu odbourávaly.
Dalšího setkání se zúčastnili jen žáci z Kunvaldu a Německa, protože šlo o aktivity fyzicky
náročné. Nejprve jsme se společně vydali do Krkonoš. Tady jsme lanovkou vyjeli z Pece pod
Sněžkou na Sněžku, kde jsme se ocitli v husté mlze, takže jsme si výhledy do kraje neužili.
Z vrcholu jsme sestoupili na Luční boudu, prohlédli si pramen Úpy a pokračovali v sestupu na
chatu Výrovku. Při této etapě cesty se již naši žáci spřátelili s německými a o zábavu bylo
postaráno. Komunikovali v německém, anglickém jazyce a někteří použili ruce i nohy, aby si
sdělili společné zážitky. Do Pece pod Sněžkou jsme došli okolo páté hodiny odpoledne. Zašli
jsme si do malého obchodu pro suvenýry a vydali se autobusem na zpáteční cestu do

Kunvaldu. Návrat byl mnohem rychlejší, než jsme očekávali. Domů jsme dorazili kolem
sedmé hodiny večer. Byli jsme sice bolaví a unavení, ale plní úžasných zážitků.
Hned druhý den se vydali zájemci z našich řad s novými německými přáteli do Lanového
centra v Říčkách v Orlických horách, kde si mohli prověřit svou fyzickou i psychickou
odolnost. V lanovém parku už na nás čekali instruktoři, kteří žáky proškolili a oblékli je do
lezeckých postrojů. Většina žáků nepočítala s tím, že se pustí do nejnáročnější trasy, avšak
postupem času někteří žáci získávali větší jistotu a s chutí se pustili do zdolávání náročného
úkolu. Společně s partnerskou školou jsme tak příjemně strávili dopoledne a myslím, že jsme
si to všichni užili. Za organizaci a dopravu patří dík partnerské škole z Německa.
V současné době chystáme další spolupráci na příští rok. Protože první setkání a
„oťukávání“ máme již za sebou, pustíme se naplno do práce. Tentokrát bychom chtěli
navštívit naše kamarády u nich doma, v Německu a zpracovat v obou jazycích naše i
německé místní pověsti, doprovodit je ilustracemi, připravit výstavu ze společného díla a
vytvořit webové stránky našeho projektu.

Tak nám držte palce, ať se dílo podaří.

Za kolektiv pedagogů spolupracujících škol zpracovala Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka
Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald.

