
Třetí kapitola knihy – The problems of water
in Europe
V  prosinci  a  listopadu   jsme  dokončili,  ve
spolupráci s partnerskými školami, třetí část knihy,
která je zaměřena na problémy s vodou v Evropě.
Třetí  část  knihy  obsahuje  následující  kapitoly:
Hydrosféra,  Znečištění vody, Urbanizace a její vliv
na čistotu vody, Zemědělství,  zavlažování a jejich
dopad  na  čistotu  vody,  Dopad  turistiky  na
hydrosféru,   The sky is  angry (  skleníkový efekt,
globální oteplování, tání ledovců, kyselý déšt atd.).
Kapitolu najdete zde:
http://web.zskridlovicka.cz/treti-kapitola-knihy-the-
problems-of-water-in-europe/

Mezinárodní  setkání  v  Bretigny  sur  Orge,
Francie únor 2016
Technické lyceum Jean-Pierre Timbaud, které naši
žáci  navštívili  minulý  květen,  najdeme  na  jižním
předměstí  Paříže.   Tentokrát  se  sešlo dvacet  vyu-
čujících ze šesti partnerských škol našeho projektu.
Po  zahajovacích  aktivitách  jsme  pracovali  na
aktuálních úkolech projektu.  Francouzští kolegové
nás  seznámili  s  francouzským vzdělávacím systé-
mem. Zajímavé bylo i srovnání přípravy pedagogů
na  výkon  povolání.  Po  studiu  na  VŠ  následují
konkurzy na národní úrovni,  učitel vykoná jednu
z následujících  zkoušek:   CAPES  je  zkouška  pro
učitele  na 2.  stupni  základních škol  a pro střední
školy,  zatímco  Agrégation  je  pro  střední  školy
a univerzity. Během našeho pobytu ve škole jsme si
prohlédli i školní prostory a zaujaly nás i náslechy
v hodinách.

Pátý  kurz  v  Iaşi,  Rumunsko  –  The  Water
Problems Nowadays, 18.–22. březen 2016
Čtyřčlenná  výprava  žáků  (Šárka  Máčalová,  Iva
Obrdlíková,  Matěj  Lešek  a  Laďa  Řezáč)  se
zúčastnila  pátého  kurzu  projektu  Water  and  Its
Magical Power. Žáky doprovázeli dva vyučující: Jiří
Stibor  a  Pavlína  Trnková.   Tématem  předposled-
ního kurzu byly problémy s vodou v Evropě. Kurz
navazuje na třetí díl naší knihy o vodě, kterou žáci
a pedagogové zpracovali  během měsíce listopadu
a prosince.  V  Rumunsku  jsme  zažili  workshopy
o vodě,  navštívili  jsme  národní  park  Cehlău.
Zážitkem  byla  exkurze  v  Bicazské  soutěsce.
Soutěska byla vytvořena vodami řeky Bicaz, která
tudy  protéká.  Součástí  soutěsky  je  jezero  Lacul
Roşu  (v  překladu  Červené  jezero).  Také  jsme
společně oslavili World Water Day 22. března 2016.
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Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš
chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš

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

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,  druhý rok
projektu začal 1. září 2015.

První setkání projektu Water and Its Magical Power
během druhého roku projektu se uskutečnilo v září
a v říjnu v Brně. Naši hosté přijeli během pondělí
28.  září.  Odjížděli  v  neděli  4.  října  2015.  Téma
kurzu  bylo  Užití  vody  v  současnosti.  Kurz
zahrnoval  návštěvu Punkevních jeskyní  a Morav-
ského  krasu,  elektrárny,  muzea  a  pivovaru
v Dalešicích,  workshopy   na  téma  voda,  terénní
průzkum  brněnské  přehrady  a  další  společné
činnosti.

Studenti  z  jednotlivých  partnerských  zemí  nám
poslali cestovní deníky z našeho kurzu. Můžete si
je prohlédnout na našich stránkách
http://web.zskridlovicka.cz/category/erasmus/water-
and-its-magical-power-erasmus/page/3/

Mezinárodní setkání v Sofii, Bulharsko 
listopad 2015
V listopadu jsme navštívili naši partnerskou školu
v Sofii v Bulharsku. Během setkání jsme si rozdělili
úkoly  v  další  kapitole  knihy  našeho  projektu,
zhodnotili  jsme evaluační  dotazníky za první rok
projektu a upřesnili jsme termíny setkání studentů
na jaře 2016.
V bulharské škole jsme  v pátek navštívili i hodiny
biologie,  chemie a francouzského jazyka. Studenti
školy nás provedli areálem, vysvětlili nám systém
dvojsměnné  výuky  a  zavzpomínali  na  návštěvu
Brna.  Také  jsme  se  podrobně  seznámili
s bulharským vzdělávacím systémem.

Anglický obrázkový slovník
V rámci projektu Erasmus+: Water and Its Magical
Power vznikl  i anglický obrázkový slovník pojmů
o vodě. Každý z šedesáti pěti pojmů je přeložen do
sedmi  jazyků  (čeština,  angličtina,  francouzština,
španělština, bulharština, rumunština a řečtina). Ke
každému  pojmu  máme  i  anglické  vysvětlení
a obrázek.

Flood Hydratation


