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Skoty z Hranicka se zapojily do
polsko.českéhofestivalu lidové písně
První společnésetkánÍ
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čes-

kÝch a polsk1ich škol zapoje.

n

ch do projektu S pŤírodou a

tradicemi společně proběhlo
2. a 3.

rinora v polské obci Ko-

lonowskie. Žáci zák|aďnich
škol BěIotín, Hustopeče nad

Bečvou a StŤiteŽ nad Ludinou
se ztičastnili polsko.českého
festivalu lidové písně. Během
odpolednÍho programu české
ďéti zazpivaly vŽdy po dvou

polskfch lidovÝch písních.
Stejně tak polské děti si pŤi-

pravily českélidové písně.
Bonusem poté bylo vystoupe.

ní pěveckého sboru i

zobco.
vého kvintetu v podánÍ ŽákyĎ

z BělotÍna a vystoupilo i trio
děvčat z Hustopeč nad Beč.

vou. Poláci poté vystoupili
spěveckym sborem Colonovica, ktery pŤedvedl jak čes.
ké, polské' tak i anglické písně' Na závěr festivalu dostaly

všechny školy upomÍnkové
pŤedměty a pamětní list. Po
festivalu měly českéŠkoly
pŤipraveny zábavny pro gram
v blÍzkém bowlingovém centru.
DruhÝ den byl spojen s dal.
šÍmiaktivitami, které se budou v rámci projektu realizo.
vat, a to aktivity Ptáci v na.
Šemokolí a MultimediálnÍ
encyklopedie pŤirody. Žáci z
BělotÍna strávili dopoledne v

pobočce Slezského muzea
opole' poblíŽ Hory svaté Anny. Na programu měli pied.

nášku o ptactvu

a

dále si moh-

listin, archeologicch nález a pňednesl historii poutního místa'
oba dva dny probíhaly v pŤíjemné atmosféŤe. VeIkÝ dík
vzácny ch

li vyzkoušet krouŽkování k

ptákti' které na závěr vypusti.
li. Děti z Hustopeč a StŤíteŽe

navštívilykláŠter svaté An.
ny, kter:Í se nachází v poutním místě Hora sv. Anny.

patŤÍ zástupcrim Gymnázia
Kolonowskie, kteŤífestival

Klášterem žáky provedl poŤádali, i zástupcrim obce
mnich a ukázal jim sbírky Kolonowskie' kteŤí zajistili

velmi kvalitni zázemi
pr_ovodnlf program.

i

do.

Cesko-polskli festival je
prvnÍ společnou aktivitou

projektu S pŤÍrodou a tradi.
cemi společně realizovaného
mikroregionem Hranicko,
kterÝ je financován z operač-

ního programu PŤeshraniční

spolupráce Čn _ pn. NejbliŽší
společnou aktivitou budou
VelikonočnÍdílny, které or.
ganizuje základni škola HustopeČe nad Bečvou. PolštíŽáci
k nám zavítajítfden pŤed VeIikonoci,15. a 16. dubna2011.
Zas|a|a Pav|a Vacu|ovii

projeKová

nnnažerka' Mikroregion Hranicko

