
První kapitolu „Water in history“ naší knihy,  která
má přes 110 stránek, najdete na stránkách školy ke
stažení. Stačí kliknout na tento odkaz:
http://web.zskridlovicka.cz/prvni-cast-knihy-water-in-history/
 
Bulharský kurz „Go back to the origin“
Vrcholem  prvního  půlroku  našeho  projektu  bylo
první  mezinárodní  setkání žáků  a  vyučujících
partnerských škol  v Sofii v termínu 13.–17. prosince
2014.  Kurz  „Go back to the origin“ organizovala
partnerská  škola  119  Secondary  School
„Academician Mihail Arnaudov”, Sofia Bulgaria 
 

Water and Art
Další  společný  úkol  projektu  bylo  nechat  se
inspirovat vodou a vyjádřit  pomocí hudby, maleb
nebo fotografií její krásu. 
Soutěž  „Water  and  photography“  byla  vyhlášena
v prosinci 2014.  Do soutěže přišlo 55 fotografií. Do
finále  se  dostalo  18  fotografií.  Hodnotili  zástupci
tříd z žákovské rady, vyučující, zástupci rodičů ze
sdružení rodičů Křídlo a vedení školy.
Fotografickou  soutěž  vyhrál  Jakub  Rafaj  z  IX.B,
jeho fotografie získaly 1. a 2. místo. Na třetím místě
se umístili Ondřej Zoblivý z VIII.B a Ladislav Řezáč
z VIII.C. 

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
603 00  BRNO

Water and Its Magical PowerWater and Its Magical Power

Vzdělání není pouhým nashromážděním
jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka,
 voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

 
T. G. Masaryk

                                 2014–2016

This project is co-funded by the European Union



Naše  škola  obdržela  grant  ve  výběrovém  řízení
programu  Erasmus+:  KA  2 na  realizaci  projektu
„Water and  Its Magical Power“.
 

Na projektu od září 2014 spolupracuje šest  škol.
Partnery projektu jsou: 
 
Rumunská škola

Colegiul Naţional “Garabet Ibrăileanu” Iaşi 
Romania

Řecká škola
1o Genico Lykeio Pyrgou 
Greece

Česká škola
Základní škola a mateřská škola Brno, 
Křídlovická 30b
Czech Republic

Španělská škola
Instituto De Educacion Secundaria La Azucarera 
Zaragoza
Spain

Francouzská škola
Lycée Jean-Pierre TIMBAUD, Brétigny Sur Orge 
France

Bulharská škola
119 Secondary School “Academician Mihail 
Arnaudov”, Sofia
Bulgaria

 

Projekt začal v září 2014 a bude ukončen 31. srpna
2016.  Komunikačním jazykem je  angličtina.  Tento
projekt  je  financovaný  Evropskou  unií  a  celková
výše  grantu  je  206 000  €  pro  všechny  partnerské
školy. Cílovou skupinou projektu jsou žáci druhého
stupně a jejich vyučující.  

 

Cíle projektu
 
Celoživotní učení, které zahrnuje: 

neformální vzdělávání, které je zaměřeno na
získání vědomostí, dovedností a kompeten-
cí, jež mohou zlepšit společenské i praco-vní
uplatnění, 

 
informální učení – strategie, použití metod
ve  vyučovací  jednotce,  prolínání  forem
formálního  a  neformálního  učení,  proces
osvojování  si  dovedností  a  kompetencí
z každodenních zkušeností a činností.

 
Rozvoj jazykových dovedností žáků i vyučujících 

Rozvoj ITC dovedností 

Prevence xenofobie a rasismu

Výchova  k  myšlení  v  evropských  a  globálních

  souvislostech

Budování  spolupráce  mezi  školami,  která  bude

  pokračovat i po skončení projektu

Pochopení  a  porozumění  významu  vody  pro

  lidskou společnost

První projektové setkání
28. až 30. října 2014, Brno
Na programu bylo seznámení se a zejména přípra-
va a koordinace projektu v rámci Erasmus+ Water
and  Its  Magical  Power.  Také  se  naši  hosté  za
doprovodu deváťáků trochu porozhlédli po škole.
Moc se jim u nás líbilo. A naši žáci se ukázali jako
skvělí průvodci, kterým angličtina nedělala potíže. 
 

 

První kapitola „Water in history“ projektové
knihy
V  průběhu  měsíce  listopadu  a  prosince  jsme
zpracovávali  informace  do  první  kapitoly  naší
společné knihy zaměřené na využití vody v historii
lidské společnosti.  Jednotlivé části  první kapitoly
jsou: 

Voda a náboženství (Rumunsko), 
Voda a urbanizace (Francie), 
Voda a socioekonomický rozvoj (Česká 
republika), 
Role vody v rozvoji obchodu, průmyslu 
a navigace (Řecko), 
Voda a největší geografické objevy 
(Španělsko), 
Voda jako inspirace v umění (Bulharsko). 

Na  každé  části  pracovali  žáci  a  učitelé  jedné
partnerské  školy.   První  kapitolu  pak  každý  stát
doplnil o text, jenž se zaměřil na situaci a  vliv vody
na společnost ve svém regionu. 


