Hranická škola se zapojila do mezinárodního projektu Poznávání krajiny, kultury,
přírody a rozvoj přátelství mezi žáky měst Hranice a Berg, který je financován z
fondů EU. Před prázdninami jsme připravili k podání projektu náplň a cíl projektu.
S pracovnicí AOPK a zároveň matkou našich žáků jsem o prázdninách navštívila
hlavního organizátora na německé straně, která projekt podala. Celoroční projekt
byl schválen a zahájil svou roční činnost v září animačním pobytem v kempu. Z
naší školy bylo vybráno 20 žáků, kteří se během roku zapojí do 8 akcí, po čtyřech
na obou stranách.
Na první animační akci jeli jako pedagogický doprovod kolegové V. Štěpán a A.
Kovačiková. Děkuji jim za to, že obětovali víkend a děkuji také rodičům, že děti
odvezli auty.
Hana Levá, ředitelka školy

Naše první setkání proběhlo v sobotu 21. a neděli 22. září 2019.
Sobota
V sobotu jsme se sešli již v 8 hodin ráno, abychom vše stihli a připravili k
odjezdu. Na místě (Auensee – severně od města Hofu) jsme se nejprve museli
seznámit s dětmi ze školy v Bergu, proto pro nás vymyslely dvě paní z českoněmecké agentury hry a soutěže. Byly velmi zajímavé a napínavé, týkaly se
seznamování, abychom si vzájemně dobře pamatovali jména. Po hrách jsme se
rozdělili do trojic i s německými dětmi, aby to bylo více zajímavé, a šli jsme
pěšky asi 10 minut k řece Sále. Tam už pro nás byly připravené kajaky, pádla a
vesty. Pak jsme si rozdělili kajaky, dofoukli jsme je, ještě jsme si dali vesty a
byli jsme připraveni vyplout. Pluli jsme asi 30 minut proti proudu a pak zpět a
cestou jsme chytali gumové kačenky. Někteří pro ně i skákali! Poté jsme se
navečeřeli a pořádně se oblékli, protože večer byla zima. Nejlepší to bylo v 8,
protože vypukla ta pravá zábava. Začala „diskotéka“ u ohně, netancovalo se, ale
hrály se a zpívaly různé písničky. No a potom jsme si zalezli do stanů a šli jsme
spát, a tím skončila sobota.
Neděle
Ráno jsme se vydali na takový veliký plácek a tam jsme se protáhli a zahráli si dvě
hry na zahřátí. Všichni se už těšili na dopoledne, protože to jsme měli vyrábět
(stavět) vory a doplout na takový ostrůvek uprostřed rybníka. Nejprve jsme se
museli rozdělit do šestic, 3 děti byly německé a 3 byly české, bylo to velmi
zajímavé se koukat na různé týmy, jak si vzájemně pomáhají a spolupracují,
nebylo to vůbec lehké se s nimi domluvit. Ale my jsme to zvládli, dopluli jsme na
ostrov a pustili se do hledání pokladu. Našla ho sice jiná skupina, ale to nevadí,
pak jsme si poklad rozdělili a snědli. (Pokud by vás zajímalo, co to bylo za poklad,
tak to byly bonbóny.) Když jsme si snědli kořist a odpluli zpátky na pevninu,

všechno jsme uklidili a šli jsme si zabalit, dali jsme oběd a čekali jsme na rodiče.
No a pak už jsme naložili všechny věci do aut a jeli jsme domů. Myslím, že jsme si
to všichni užili a moc se těším na další setkání.
Zapsala Ellen Melanie Pešková (upraveno)

