
Druhá  kapitola  „The  Using  of  Water  Today“
projektové knihy
Znalosti a vědomosti získané z knih, internetových
zdrojů i exkurzí jsme zpracovali ve druhé kapitole
projektové knihy. Opět každý stát zpracoval jednu
kapitolu  o  využití  vody  v  současnosti:  Sport
a volný  čas  (Bulharsko),  Voda  a  turismus
(Španělsko),  Voda  a  umění  (Rumunsko),  Voda
v dopravě  a  Voda  jako  politické  téma  (Řecko),
Technika, průmysl a zemědělství (Česká republika)
a Nové zdroje energie (Francie). Tuto kapitolu jsme
měli za úkol  i zkontrolovat a dokončit její finální
podobu. Celý text knihy najdete na adrese
http://web.zskridlovicka.cz/wp-content/uploads/Second-
Chapter-of-Water-Book.pdf

Kurz „The Using of Water Today“ 
Třetí mezinárodní setkání žáků a jejich vyučujících
se uskutečnilo ve Francii v termínu 10.–14. května
2015. Naši školu zastupovali Renata Kadlová, Vítek
Procházka,  Dan  Galanský  a  Martin  Tůma.  Žáky
doprovodili  paní  učitelka  Szmeková  a  pan  učitel
Stibor.
Téma kurzu navazovalo na zpracované téma naší
projektové knihy. Francouzské lyceum   Lycee Jean-
Pierre TIMBAUD v  Bretigny Sur Orge nachystalo
program  plný  praktických  ukázek  využití  vody
v současnosti.  Naše  škola  přispěla  návodem  na
výrobu vodní rakety.

Třetí projektové setkání vyučujících 
První  rok projektu jsme zakončili setkáním vyuču-
jících  v  partnerské  škole  v  Zaragoze  v  Aragonii.
I. E. S. La Azucarera má v názvu cukr, protože byla
postavena v roce 2011 v blízkosti továrny na cukr.
Hodnotili  jsme  první  rok  projektu  a  také  jsme
plánovali druhý rok projektu Water and Its Magical
Power. Začínat budeme v Brně. Ve španělské škole
jsme  navštívili  i  hodiny  dějepisu,  zeměpisu,
anglického a francouzského jazyka. Studenti školy
nás  provedli  areálem.  Také  jsme  se  seznámili  se
španělským vzdělávacím systémem.

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
603 00  BRNO
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Co je tvrdší než kámen a co měkčí než voda? Přece
se měkkou vodou rozruší i tvrdost skal.
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Od  prosince  se  připravovala
výstava  výtvarných  prací  žáků
„Voda  je  život“.  Ta  se
uskutečnila  v budově  druhého
stupně  13.  dubna  2015.  Na
přípravě  se  podíleli  paní
učitelka  Hofírková,  paní
učitelka Jašková a paní učitelka
Tichá – naše výtvarnice. 

Pod  vedením  paní  učitelky  Ščerbejové  naši  žáci
během měsíce února a března připravovali koncert
nazvaný  Malá  vodní  hudba.  Koncert  proběhl
v pondělí  13.  dubna  v  16.00  h.  Vystoupení  žáků
druhého stupně doplnila  krátká módní  přehlídka
pod  vedením  paní  učitelky  Tiché.   Děkujeme  za
mimořádný zážitek.

V  rámci  mezinárodního  projektu  natočili  žáci
8. a 9. ročníku instruktážní video s názvem „Polka“.
Měli  za  úkol  seznámit  své  zahraniční  spolužáky
s naším národním tradičním tancem, kterým polka
je. Text písně musel být inspirovaný vodou, proto
se žáci rozhodli tančit na lidovou píseň „Proč ten
jetelíček roste u vody?“.

Řecký  kurz  „The  Art  is  Global“  a   Second
transnational meeting of teachers
Druhé  mezinárodní  setkání  žáků  a  vyučujících
partnerských  škol  se  uskutečnilo  na  poloostrově
Peloponés  v  městě  Pyrgos  od  25.  března  do
29. března 2015.  Naši  školu reprezentovali   Jakub
Rafaj (vítěz fotografické soutěže), Anna Woodová,
Šárka  Štěpánková  a  Ondra  Zoblivý.  Žáky
doprovázeli  Jiří Stibor a Jakub Žák. Šárka Špičková
a  Pavlína  Trnková  se  účastnily  mezinárodního
setkání vyučujících, jež proběhlo zároveň s kurzem.

Téma kurzu navazovalo na zpracované téma Water
and Art. Vyvrcholením bylo divadelní představení
v městském divadle  v  Pyrgosu,  které  zahrnovalo
zpracování pohádky nebo legendy o  vodě a národ-
ní  tanec každého státu.  Kurz jsme si  užili  a  opět
děkujeme za vřelé přijetí.

Světový den vody  2014
Od roku 1993 je 22. březen ustanoven jako Světový
den vody (World Water Day). V letošním školním
roce jsme si ho připomněli také na naší škole. Pro
žáky  druhého  stupně  bylo  nachystáno  třináct
různých  aktivit.  Byla  mezi  nimi  návštěva
Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, exkurze do
hráze  Brněnské  přehrady,  návštěva  exploratoria
brněnské hvězdárny, různé terénní aktivity spojené
s fotografickou dokumentací, výtvarné dílny a vý-
roba a odpálení vodní rakety.


