Zpráva – Komenius Projekt
Spojené království – Grantham

29.2. – 4.3. 2012

V Anglii se uskutečnilo šesté setkání učitelů v rámci projektu Green Way. Tato
mobilita proběhla bez studentů.
Učitelé:

Jarmila Iblerová, Václava Dlouhá

Ubytování:

v hotelu

Téma.

Zpracování materiálů a příprava tisku výsledné knihy projektu.

První den
Dopoledne jsme byli přivítáni ředitelkou školy, která nás seznámila se systémem
vzdělávání na jejich škole. Poté jsme si zazpívali naši píseň „Green Way Team“, na melodii
Let It Be od skupiny Beatles. Každá země měla svůj text s námětem projektu. Učitelé ze
Španělska a Finska nám odprezentovali svoje stránky knihy. Domluvili jsme se na jednotném
formátu stránek a formě zpracování. Následovala práce na přípravě knihy v počítačové
učebně. My jsme připravili úvodní stránky této knihy.
Odpoledne jsme byli na výletě v Lincolnu, kde jsme navštívili mohutnou katedrálu.
Druhý den
Dopoledne pokračovala práce na závěrečné knize. My jsme připravili a odevzdali pro
tisk stránky za Českou republiku a odprezentovali a odevzdali jsme i připravené úvodní
stránky knihy, učitelé ostatních zemí pracovali na svých stránkách. Následovalo hodnocení
dosavadní práce a příprava posledního setkání v Německu – Regensburgu, kde proběhne
celkové hodnocení projektu a budou předány knihy jednotlivým školám.
Odpoledne jsme si prohlédli Grantham. Proběhlo i velmi zajímavé setkání na radnici.
Třetí den
Tento den byl věnován celodennímu výletu na kolech. Autobusem jsme se
z Granthamu přesunuli do Normantonu, kde jsme si vypůjčili kola a helmy. Odtud jsme vyjeli
na 17 mil dlouhou trasu kolem vodní rezervace Rutland Water. Cestou jsme se zastavili
v Centru vodního ptactva v Egletonu, kde jsme vyslechli velmi zajímavou přednášku o vzniku
vodního rezervoáru, jeho údržbě a pochopitelně o populaci ptactva v této oblasti.
V odpoledních hodinách jsme dorazili do cíle našeho výletu, vrátili půjčená kola a autobusem
se vrátili do hotelu.
Poslední den v neděli jsme odjížděli vlakem v 9:18 ráno do Londýna. Prošli si jeho
část kolem Tower Bridge. Ve večerních hodinách jsme odlétali, v Praze jsme byli v 10 hodin
večer.
Setkání v Granthamu bylo velmi dobře připravené. Program byl sice náročný, ale
zvládnutelný.

V Plzni 5.3.2012

Zapsala V. Dlouhá

