
 
 

S Erasmem+ do Německa 

 

Ve dnech 14.–19. října 2019 se čtyři naši studenti – Adam Osička (oktáva), Štěpánka Člupná 

(oktáva), Mirko Spurník (oktáva) a Tereza Hrachovcová (sexta) – v doprovodu tří vyučujících 

zúčastnili studijního pobytu v německém městě Mainz. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž 

je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), 

Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. 

Cílem projektu, který nese název The European Flow – Cities at Rivers, je prostřednictvím 

spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní, historické i přírodní 

dědictví v oblastech, jejichž historii formovala a formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, 

Odry, Dunaje a Moravy. Říjnové setkání se zaměřilo na téma vody v mytologii a jeho zpracování 

v různých druzích umění. Studenti naší školy zdařile adaptovali pro film baladu „Vodník“ K. J. 

Erbena. V prezentacích ostatních škol však zazněl i zpěv, důraz se kladl na emocionální působení 

hudby a textů, výtvarnou interpretaci i prolnutí mytologie a reality. Tématem se však nezabývali pouze 

studenti, kteří nás reprezentovali na mezinárodním setkání. V průběhu září a října se žáci především 

nižších ročníků v hodinách českého jazyka snažili uchopit mytické příběhy moderním, tvůrčím 

způsobem – například formou komiksů nebo obrazových básní.  

Natočený film byl prezentován na společném setkání, na něž navázaly lingvistické a výtvarné 

workshopy, kde se pozornost věnovala spřízněnosti evropských jazyků nebo spojení slovesného a 

výtvarného umění. 

Setkání však nebylo pouze pracovní. V rámci připraveného programu účastníci navštívili 

Gutenbergovo muzeum se vzácnými prvotisky, muzeum říční plavby s vystavenými pozůstatky 

válečných a dopravních lodí z doby římského osídlení a vypravili se na pěší výlet do míst, kde podle 

pověsti plavce vábila na útesy siréna Lolerai. 

Stejně jako dříve však těžiště setkání spočívalo zejména v posilování komunikačních 

dovedností studentů v úzkém kontaktu s příslušníky jiných národností a porozumění významu 

spolupráce národů na evropské úrovni.  

Erasmus+ je program EU zaměřený na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a 

sportu, jehož cílem je zvýšení schopnosti reagovat na socioekonomické změny a podpora zavádění 

evropské politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze. Více 

informací o programu i náplni projektu naleznete na facebooku školy a jejích internetových stránkách 

www.gjo.cz. Internetové stránky projektu, na nichž jsou také vyvěšeny fotografie a prezentované 

výstupy, se nacházejí na adrese www.european-flow.eu. 
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