
 
 

Sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež toto 
sdělení obsahuje. 

 

Regardons les rivières et les mares, 

protégeons les écosystèmes 

aquatiques dulcicoles ... améliorons 

nos attitudes et nos comportements 

envers l'environnement !  

 

Sledujme řeky, chraňme sladkovodní ekosystémy … 

zlepšeme naše postoje a naše chování k životnímu 

prostředí ! 

 

Další projektová schůzka se uskutečnila od 22. do 26. ledna ve španělské Orihuele. 

pro delegaci z Čech to bylo první setkání, kterého se zúčastnili i naši žáci. 

V pondělí jsme byli přijeti vedením školy, které se svými žáky připravilo velmi hezký 

uvítací program, jehož součástí byl koncert školního orchestru. Následovala 

procházka s průvodcem, během níž jsme mohli obdivovat krásy města. Procházkou 

jsme došli až na radnici Orihuely, kde jsme byli přijati místními zastupiteli. Další dny 

se nesly ve znamení práce a velmi příjemných exkurzí. Byl pro nás připraven 

vzdělávací program, týkající se bakteriologických pokusů, které budeme moci snadno 

využít při další práci v projektu, navštívili jsme přírodovědné muzeum MUDIC, které 

funguje ve spolupráci s Univerzitou Miguela Hernándeze, nebo místa, která jsou 

regionálně velmi významná pro svůj jedinečný ekosystém - Salinas de San Pedro, 

vodní nádrž de San Pedrera.  
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Naši žáci měli možnost prezentovat práci, kterou společně připravili se svojí vyučující 

zeměpisu a přírodopisu. Témata si zvolili aktuální - využití řeky Vltavy v současnosti, 

nebo pád Trojské lávky v prosinci 2017. Pro chlapce byla tato studijní cesta jistě 

velmi přínosná nejen vzhledem k budoucímu studiu - přednášet v cizím jazyce, a 

navíc před lidmi, které nikdy předtím neviděli, vyžaduje skutečnou odvahu. Zvládli to 

ale na výbornou! 

Chcete-li shlédnout fotografie z naší cesty, podívejte se na webové stránky projektu 

https://regardons-les-rivieres.webnode.cz/ 

Pokud by Vás zajímaly i fotografie pořízené našimi partnery, Facebooková stránka 

projektu je Vám plně k dispozici https://www.facebook.com/regardonslesrivieres/ 

 

Za školní tým Erasmus+ 

Klára Jakubcová 
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