Zpráva – Comenius Projekt
Španělsko – Zamora

17.10. – 23.10. 2011

Čtvrté setkání učitelů a studentů v rámci projektu Green Way.
Učitelé:
Studenti:
Ubytování:

Jarmila Iblerová, Vendula Volfová
Lenka Hrubá (2.A), Veronika Chocholoušková (2.B)
učitelé v hotelu, studenti v rodinách

Téma.

Stromy – porovnávání druhů v různých zemích a regionech.
Atomové elektrárny – využívání atomové energie, nebezpečí, nehody…

První den:
Dopoledne přivítání vedením školy, prezentace školského vzdělávacího systému ve Španělsku.
Prohlídka školy, návštěva odborných učeben, názorná ukázka využívání alternativních zdrojů
energie – pokusy.
Studenti porovnali své výsledky ekologického chování a vytvořili strom přání, ve vstupní hale také
uspořádali výstavu z dovezených obrazových materiálů a listů.
Učitelé plánovali další setkání a aktivity na druhý rok projektu.
Odpoledne plánované exkurze – návštěva ekologické experimentální šnečí farmy, recyklačního
centra ve Fresnu, solární elektrárny a vinných sklepů ve městě Toro.
Druhý den:
Dopoledne studenti předvedli svoje prezentace na téma stromy a atomová energie.
Společně jsme se pak zúčastnili setkání na radnici a s průvodkyní absolvovali prohlídku města,
zejména významných románských památek.
Odpoledne jsme zajeli na návštěvu do centra pro mentálně postižené a obdivovali jejich výrobky
z hlíny, dřeva a látek. Tyto drobné předměty spolu s květinami z velkých skleníků jsou prodávány
v okolních městech a v Madridu.
Třetí den:
Cestou do Fermoselle (70km) jsme se zastavili na exkurzi v malé soukromé keramické továrně.
Studenti si sami vyzkoušeli práci na hrnčířském kruhu a pak jsme všichni ochutnali tradiční
klobásy upečené v keramické peci.
Autobusem jsme dojeli k jedné z nejvyšších přehrad ve Španělsku, Almendra. Ve Fermoselle nás
průvodkyně provedla Centrem Národního parku při hranicích s Portugalskem a odpoledne jsme se
projeli hlubokým kaňonem řeky Duero na speciálním ekologickém člunu. Po projížďce nás ještě
čekala ukázka letu dravých ptáků se zajímavým výkladem.
Den jsme zakončili společnou večeří a zábavou ve stylové vesnické restauraci v bývalém vinném
sklepení. Studenti si dokonce zatančili tradiční španělské tance s tradičním hudebním
doprovodem (dudy, buben, trumpeta).
Do Španělska jsme odlétali již v pondělí, protože bylo špatné vlakové spojení do Zamory.
Prohlídka Madridu byla zajímavá. Setkání probíhalo od úterý do soboty, kdy jsme se odpoledne
opět dopravili vlakem do Madridu, v neděli navštívili galerii Prado a odpoledne odlétali do Prahy.
Z letiště nás opět odvezlo objednané taxi a rozvezlo nás domů.
Program setkání ve Španělsku byl velmi bohatý a náročný, exkurze byly zajímavé a
hostitelé velmi obětaví a milí.

V Plzni 1.11..2011

Zapsala J. Iblerová

