
Mobility žáků během projektu Erasmus+: 
Water and Its Magical Power
Během  našeho  dvouletého  projektu  vycestovalo
21 žáků  a  10  vyučujících  na  krátkodobé  výměny
žáků. Účastnili jsme se pěti kurzů projektu v těchto
zemích:  Bulharsko,  Řecko,  Francie,  Rumunsko
a Španělsko. Také jsme zorganizovali kurz v Brně,
kterého se účastnilo 42 žáků a 16 vyučujících z par-
tnerských  škol.  Po  každém  kurzu  jsme  setkání
hodnotili v evaluačních dotaznících. 
 

Podrobné informace a prezentaci výsledků projektu
(videa,  fotogalerie,  texty,  cestovatelské  deníky,
ankety, hodnocení projektu atd.) najdete na:

stránkách  naší školy v sekci Erasmus+: Water and 
Its Magical Power 
http://web.zskridlovicka.cz/category/erasmus/water-
and-its-magical-power-erasmus/,

na stránkách projektu
http://1lyk-pyrgou.ilei.sch.gr/Water%20and%20Its
%20Magical%20Power/,

na portálu E-Twinning pro projektovou spolupráci 
a komunikaci učitelů v Evropě 
http://desktop.etwinning.net/projects/project/105407,

na facebokové stránce Water and Its Magical Power 
https://www.facebook.com/Wateranditsmagicalpower,

na kanálu Youtube (videa) 
https://www.youtube.com/user/zskridlovicka30b.
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Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny
vody, až zemře poslední živočich a zůstaneme na
Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.

Greenpeace

                                 2014–2016

This project is co-funded by the European Union
Španělsko

Rumunsko

Česká republika

Francie

ŘeckoBulharsko



Světový den vody a čištění řeky Svratky
22. března 2016

Letošní oslava Světového
dne  vody  se  nesla  ve
znamení pomoci přírodě.
Navázali jsme spolupráci
s  Povodím  Moravy  s. p.
a společně  se  vrhli  na
úklid řeky Svratky, která

nám  teče  za  naší  školou.  Úsekový  technik  pan
Havlík  nám po skončení akce oznámil, že se naší
škole  podařilo  vysbírat  860  kg  odpadu  na  asi
1,5kilometrovém  úseku  řeky  Svratky.   Děkujeme
všem zúčastněným, žákům a pedagogům druhého
stupně.

Světový den vody ve školní
družině, 22. března 2016
Děti  a  vychovatelky  ze  školní
družiny  přišly  22. března  do  školy
v modrém oblečení.  Vzdaly tím tak
hold Světovému dni vody. 

Šestý kurz v Zaragoze, Španělsko
Lets´s save the water, květen 2016

V úterý 3. květ-
na  odjela  pěti-
členná výprava
žáků  (Aneta

Bednářová,  Lucka  Benešová,  Jakub  Bednář,  Vojta
Buček a Tomáš Brtník) na poslední kurz projektu
Water  and  Its  Magical  Power  do  španělské
Zaragozy.  Žáky  doprovázeli  dva  vyučující:  Šárka
Špičková a Jiří Stibor. Během setkání žáci navštívili
naši partnerskou školu, účastnili se tradičních dílen
s  tematikou vody.  Zážitkem byl  i  svět  vodopádů
a vody: Monasterio de Piedra. Součástí je i klášter,
který  byl založen v roce 1194. Nachází se v jedné
z nejsušších oblastí Aragonu.  Je tu nádherný park,
jenž  je  od  roku  1860  přístupný  veřejnosti.  Ze
Španělska se naše výprava vrátila 9. května. Kurz
navazoval na témata čtvrté kapitoly naší knihy.

Čtvrtá kapitola knihy – The solving of water
problems
Během měsíce dubna a května jsme dokončili práci
na čtvrté kapitole naší knihy. Spolu s partnerskými
školami se v  této kapitole  věnujeme následujícím
tématům:  Managing  water  resources,  Preventing
and mitigating the negative effects of urbanization
on  water,  Solutions  against  water  pollution  and
how to reduce pollutants, Solutions to the problems
caused by water and agriculture,  Ways to handle
the  consequences  of  tourism  on  the  aquatic
environment, „Think globally, act locally“.
Kapitolu najdete jako obvykle na této adrese:
http://web.zskridlovicka.cz/ctvrta-kapitola-knihy-the-
soving-of-water-problems/

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
exkurze 24. května 2016
Čtyřicet pět žáků druhého stupně  a tři  vyučující
v rámci  projektu  Water  and  Its  Magical  Power
navštívili  přečerpávací  elektrárnu  Dlouhé  Stráně.
Elektrárna  má  tři  „nej“:  největší  reverzní  vodní
turbínu v Evropě,  elektrárnu s  největším spádem
v České  republice  a největší  instalovaný  výkon
v ČR.  Její stavba však byla často kritizována pro její
umístění  přímo  doprostřed  horského  masivu
Hrubého Jeseníku.  I  zde jsme diskutovali  o téma-
tech z naší knihy o vodě. 


