
 
 

Ocena wizyty partnerskiej w ramach programu Erasmus+  

w Opawie (Czeska Republika) 

w dniach od 08.12.2014r. do 12.12.2014r. 

Tematem przewodnim całej wizyty była tradycja Świąt Bożego Narodzenia 

08.12.2014r.  

10.00-  przyjazd do przedszkola w Opawie i  uroczyste przywitanie się z partnerami z Czech i 
Słowacji. Nauczycielki zostały zaproszone na program artystyczny przygotowany przez 
pracowników czeskiego przedszkola w wykonaniu najmłodszych. Dzieci ubrane w stroje 
ludowe zaprezentowały narodowe piosenki i tańce ludowe. Goszczące w przedszkolu 
nauczycielki mogły również zwiedzić budynek przedszkola oglądając dekoracje i 
pomieszczenia znajdujące się na placówce. 

11.30- obiad w restauracji hotelu „KORUNA”. 

12.30- przejazd z Opawy do miejscowości Kravař. Nauczycielki miały okazję obejrzeć 
wystawę szopek bożonarodzeniowych wykonanych przez miejscowego artystę ludowego, 
Pana Golę która liczyła sobie ponad 150 eksponatów. Szopki pochodziły z różnych regionów 
Republiki Czeskiej. Dla oglądających były one ciekawe pod względem swojej różnorodności- 
zarówno w kwestii przekazu jak i sposobu wykonania. 
 

14.30-17.30-   powrót do przedszkola i udział w warsztatach tematycznych dla delegacji z 
Polski i Słowacji. Nauczycielki z Czech zapoznały koleżanki z technikami i sposobami 
wykonania wybranych ozdób bożonarodzeniowych. Panie miały okazję wykonać między 
innymi takie ozdoby jak: choinka ze wstążki i kolorowych koralików, aniołek z szyszki, 
świecznik z łupin orzechów, świecznik ze szyszek,  ozdobiony dodatkowo dostępnymi 
materiałami przyrodniczymi tzw. suszami. W przedszkolu była również osoba zajmująca się 
rzemieślnictwem ludowym, która specjalizowała się wyrobami ozdób ze słomy. Nauczycielki 
mogły się więc z bliska przyjrzeć procesowi powstawania delikatnych słomianych zawieszek 
na choinkę i nie tylko. 

Po zakończeniu warsztatów, wszystkich uczestników zaproszono na kolację. 

 

09.12.2014r.   

9.00- Warsztaty w pracowni na ulicy Zukalovej, gdzie nauczycielki kontynuowały prace 
rękodzielnicze. Miały możliwość zapoznać się ze sposobem wykonania aniołów.  Jedne 



 
 
tworzone więc były z wykorzystaniem takich materiałów jak: elementy papierowe, skrawki 
materiałów, włókna kokosowe. Inne natomiast powstały z ciasta i kwiatków. Z pociętych na 
paski worków foliowych przypinanych szpilkami do styropianowych kul powstawały 
świąteczne bombki, ozdobione dodatkowo gwiazdkami z drutu i materiałem przyrodniczym. 
Nauczycielki miały również propozycję wykonania świeczników z przygotowanej wcześniej 
masy solnej. 

 

12.00-  obiad w restauracji „U Przemka” 

13.15-  Wyjazd do miejscowości Hradec nad Morawą i zwiedzanie tamtejszego zamku, w 
którym znajdowały się  bogate ekspozycje obrazujące rękodzielnictwo z minionej epoki.  

15.30- Przejazd do miejscowości Kravař. Na miejscu nauczycielki odwiedziły pracownię pana 
Goli, miejscowego rzeźbiarza, gdzie mogły z bliska zaznajomić się etapami prac podczas 
tworzenia szopki betlejemskiej z wykonanej z drewna i papieru. 

17.00- kolacja w Buly 

18.00-19.00- Bożonarodzeniowy koncert zespołu ludowego na zamku w Kravarzu. 

 

10.12.2014  

9.00- wyjazd do miejscowości Raduna i zwiedzanie zamku ozdobionego świąteczne ( zgodnie 
z tematyką zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia). Nauczycielki zapoznały się z czeskimi 
tradycjami  Świąt Bożego Narodzenia, zarówno tymi dawno zapomnianymi, jak i tymi 
obchodzonymi do dziś. 

12.00- obiad w Raduni w restauracji „ U Holusu” 

13.00- spotkanie nauczycielek z przedstawicielami Urzędu Miasta w Opawie. 

15.00- 17.00- Popołudniowe warsztaty w przedszkolu. Zaznajomienie z techniką ozdabiania 
bombek, świątecznych dekoracji z materiału przyrodniczego- drzewka świąteczne, 
wykonywanie gwiazdek  składanych z elementów papierowych, aniołków z papierowych 
serwetek. 

18.30- kolacja w restauracji „Iberia”. 

19.30-  wieczór z muzyką z restauracji „Evzen” 

 

 



 
 
 

11.12.2014 

8.30- wyjazd do Roznova pod Radhostem. Zwiedzanie terenu skansenu. 

12.00- obiad w restauracji „Stara Izba” 

14.00- Zwiedzanie skansenu z programem tematycznym pod nazwą „Święta Bożego 
Narodzenia  na wsi”. Nauczycielki  miały okazję zobaczyć  oryginalne chaty domowe z 
drzewa, urządzone i wystylizowane zgodnie z tradycją ludową. Miejscowi ochotnicy 
przypominali tradycje i zwyczaje ludowe z minionych czasów. Prezentowali rzemiosło i 
wyroby w taki sposób, jak to się wykonywało dawniej. Można więc było zobaczyć przedmioty 
codziennego użytku oraz elementy świątecznych dekoracji izb mieszkalnych.  

18.00- kolacja w Mokrych Lazcich 

19.00- Występ zespołu ludowego „Bejatky” przybliżył nauczycielkom śląskie pieśni i tańce 
okolic Morawy. 

 

12.12.2014  

8.30- wyjazd autokarem do przedsiębiorstwa „Śląskie wyroby”. Nauczycielki mogły z bliska 
przyjrzeć się kolejnym etapom powstawania tradycyjnych bombek świątecznych, 
wykonywanych ręcznie, czyli od momentu nadawania kształtu( wydmuchiwania) poprzez 
wypalanie w piecu, farbowanie, aż do etapu malowania i dekorowania ornamentami z 
brokatu. 

9.30- wyjazd do Ostrawy - zwiedzanie zamku śląsko- ostrawskiego oraz wystawy tematycznej 
poświęconej rzeźbionym w drewnie szopkom betlejemskim . 

12.30- obiad w Malych Hosticach. 

13.30- zwiedzanie skansenu   Malych Hosticach. Oglądający mogli podziwiać sposób 
urządzenia gospodarstw domowych, a występujące artystki ludowe przeniosły zwiedzających 
w minione czasy.   

15.00- podsumowanie całości wizyty, uroczyste pożegnanie z gospodarzami wizyty. Wyjazd 
do domu. 
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