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Skoláci strávÍli víkend v Polsku
Hranicko -UŽ potřetí se spo-
lečně setkali Žáci českých a
polských škol o poslednÍm
květnovém víkendu v polské
obci Kolonowskie. Akce s
názvem Dětské dny ekologie
se zúčastnily děti ze základ-
nich škol v HustopečÍch nad
Bečvou, StříteŽi nad Ludi-
nouaBělotíně.

,,V sobotu osmadvacátého
května navŠtÍvili ďéti a zá-
stupci třÍ Škol z hranického
regionu základní Školu Fo-
sowskie," uvedla Pavla Va-
culová' projektová manaŽer-
ka Mikroregionu Hranicko,
který nad akcí převzal zášti.
tu' Děti ze vŠech Škol si při-
pravily vystoupení a prezen-
tace zaměřené na ochranu
Životního prostřeďi a propa.
gtljic1 zdravÝ ŽivotnÍ styl.

''NapřÍklad Žáci z Hustopeč
nad BeČvou předvedli oděvy
z recyklovatelných materiá-
lů. Vystoupily taneČníce se
sukénkou z mikrotenových
sáčků nebo papírů s květin-

kami z plastových lahví,..
sdělila Pavla Vaculová.
Módní přehlídku oděvů z
nejrůznějších materiálů mě-
ly připraveny i polské Školy,
které zase předvedly napřÍ-
klad i svatební róby.

Děti ze SříteŽe nad Ludi-
nou a Bělotína si připravily
vystoupení s písněmi na eko-
logické téma' DalšÍm boďem
progr.amu byla i výtvarná
soutěŽ, kdy děti malovaIy, co
se jim na jejich obci lÍbí. ,,K
viděnÍ byla nádherně barev-
ná budova Školy z Bělotina,
autentický obrázek husto-
pečského kostela či.náves ze
StřiteŽe nad Ludinou'.. dopl.
nila Pavla Vaculová.

Polské Školy ztvárnily kra-
jinu kolem svých obcÍ, řeku,
Iesy i významné budovy.
Všechny děti si připravily
mnoho zajímavých vystou-
pení i lahůdek pod vedenim
svých učitelů a představily
tak své pojetí zdravé\to Ži.
votního stylu a ochrany při-

rody. V průběhu celého od-
poledne měly školy nachys-
tanou ochutnávku zdravý ch
pokrmů. ,,K dispozici bylo
slané i sladké pečivo, nej-
různějŠÍ pomazánky. ovoce i
zelenina,.. řekla Vacu]ová.

o ďen později byla pro ďěti'
které se zúčastnily ekologic.
kého dne, nachystána odmě-
na v podobě návŠtěvy Jura-
parku. Jedná se o velký zá-
bavně-naučný park' který
wrostl na místě naleziŠtě
kosterních pozůstatků
prehistorických jeŠtěrů v
obci KrasiejÓw.,,Program
byl velmi bohatý. NapřÍklad
projiŽdka tunelem času, kde
byl'a ukázána historie od
velkého třesku aŽ do vyhy.
nutÍ dinosaurli, za velkého
vyuŽití audiovizuálnÍch
efektů'.. informovala Pavla
Vaculová.

Poté uŽ následovala pro-
hlÍdka parku, kde jsou umÍs-
těny plastiky dinosaurů v Ži.
votních velikostech. K vidě-

nÍ zde byly desítky druhů od
malých ještěrů aŽ po Tyra-
nosaura Rexe. ,,Dále měly
děti volný čas v zábavní části
parku, kde jim bylo k dispo-
zici nesčetné mnoŽstvÍ pro-
lézaček a atrakcí. Pomyslnou
třeŠinkou na dortu bylo kino
5D'., prohlásila Vaculová.

Kino ukázalo historii di-
nosaurů těsně před jejich
vyhynutím. Za pomocÍ spe-
ciáIních efektů, jako jsou 3D
obraz, větrné a vodní trysky
a pohyblivá sedadla, tak vel.
cí i mali diváci získali neza.
pomenutelný zážitek z doby
dinosaurů.

..Podobné spoleČné ná-
vštěvy českých a polských
Škol jsou velmi přÍnosné pro
obě strany ajsou realizovány
za financni podpory operač.
ního programu přeshraničnÍ
spolupráče Ceské a Polské
republiky'.. pronesla na zá-
věr projektová manaŽerka
Mikroregionu Hranicko
PavlaVaculová. (zem)


