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V dňoch od 04. 04. do 08. 04. 2016 sme sa spoločne s učiteľkami z Materskej školy z Opavy 

zúčastnili mobility v Poľskom mestečku Raciborz. Kolegovia z Poľska nám pripravili pestrý 

program, ktorého cieľom bolo nie len ručné vyrábanie, ale aj uvedomenie si, že ku vzniku 

nových výrobkov, nie je nutný vždy nový materiál, ale môžeme využiť aj odpadový 

materiál.Pri vyrábaní týchto výrobkov sme okrem fantázie a kreativity, využívali rôzny 

odpadový materiál, napr. drôtik, silónky, krepový papier, drevené varechy, pet fľaše, rolky z 

toaletného papiera, atď., z ktorých sme v ponúknutých workshopoch vyrábali krásne ruže, 

vystrihovačky na okná, svietniky, zvieratká, atď. Všetky tu získané zručnosti a poznatky sme 

následne využili v edukácii v našej MŠ pri organizovaní rôznych projektov a aktivít s deťmi a 

v tvorivých dielňach s rodičmi.V miestnom zámku Pistowskiego a múzeu, sa akoby zastavil 

čas a aktívne sme vnímali historické príbehy a predmety. V soľnej bani Velička sme strávili 

cca 3 hodiny. Príroda sa tu vyšantila k našej spokojnosti, pretože tu zanechala prekrásne soľné 

ruže a nakreslila farebné obrázky do kameňa. V Krakowe sme si okrem námestia a uličiek 

pozreli podzemné múzeum Sukenice. Krakov predstavuje dielo zručných remeselníkov, ktorí 

nenechávajú nikoho na pochybách, že boli majstrami vo svojom odbore. Pri verbálnej 

etnografickej prednáške, ktorá bola doplnená PP prezentáciou a materiálom v printovej 

podobe sme sa dozvedeli, že najvyššia výška zadnej časti hory Góre sw. Anny.  je 408 m nad 

hladinou mora. V agrokmplexe, nám "domáci" urobili prehliadku stajní, zvierat, interiéru a 

exteriéru. Posledný deň sme vyrazili do Zakladu Wodociagów i kanalizácji. Zaujímavosťou 

je, že infraštruktúra pre zásobovanie vodou je teraz moderná a šetrná k životnému prostrediu, 

ktorá spĺňa najprísnejšie normy stanovené Európskou úniou. Získané informácie sme 

odovzdali našim kolegyniam, deťom a rodičom. 

  


