Mobilta programu Erasmus+ v Polsku 4.5. – 8.5. 2015
PONDĚLÍ 04.05.2015

10.30 Uvítání hostů, byla zahájena mobilita se zaměřením na různorodé rukodělné dovednosti v
řemeslech
11.00 Děti vystoupily v programu lidových písní v tradičních slezských krojích, prohlídka mateřské
školy
12.00 Oběd - restaurace „Fanaberia”
14.00 Výtvarné dílny – hlína. Učitelky si vyzkoušely práci s keramickou hlínou na hrnčířském kruhu.
Vyráběly keramické misky, které dekorativně zdobily válením provázků, krajky, zatlačováním
korálků ze dřeva, vypichováním vzoru špejlemi.
18.00 Večeře - restaurace „Włoska”

ÚTERÝ 05.05.2015

9.00 Odjezd do Bienkowic. Místem pro čerpání nových poznatků byla historická kovárna. Řemeslo
se zde dědilo po mnoho generací. Kovářský mistr vyprávěl o postupu zpracování železných odlitků do
požadovaných tvarů – nahříváním, kováním, stáčením. Kovářskou práci si učitelky mohly i prakticky
vyzkoušet.
10.00 Dílny – KGW (Sružení venkovských hospodyň) v Tvorkově. Místní hospodyně se podělily o
zkušenosti se zpracováním těsta a tvořením koláčů. Při této práci si učitelky vyzkoušely pekařské
řemeslo od hnětení, tvarování, plnění nádivkami až po zdobení.
13.30 Oběd v restauraci „Brawo”
14.30 Workshop v mateřské škole – učitelky pracovaly s plstí, ze které stříháním, stáčením,
slepováním či šitím tvořily květiny, zvířátka a obrázky. Získaly také zkušenosti se zpracováním vlny pro
její využití k tvoření dekorativních ozdob. Filcové ozdoby, zvířátka - nalepování a vrstvení barevných
částí k sobě. Vlněné ozdoby – korálky, květy vyrobené válením namočené ovčí vlny ve vodní lázni,
navlékání na provázek
17.30 Večeře - catering v mateřské škole
18.00 Vystoupení souboru Czesi Kulej přiblížil národopisnou kulturu Polska v tradičních tancích i
písních.

STŘEDA 06.05.2015

8.00

Odjezd do Pščiny

9.45

Prohlídka Paláce přiblížila významné momenty polské historie.

12.00 Oběd
13.00 Prohlídka skanzenu byla ukázkou života prostého lidu v minulosti. Jejich způsob života byl
naplněný převážně rukodělnou prací a proto zde bylo k vidění spoustu výrobků pro denní potřebu
nebo pro dekorativní výzdobu zhotovených z přírodních materiálů.
14.00

Návrat do Ratiboře

15.30 Workshop v mateřské škole „Čarování s papírem”. Učitelky při tvorbě využívaly různě tvrdé
papíry, aby z nich vznikly ptáčci, květiny nebo zvířátka. Barevné květy k zavěšení – z proužků papíru
přehýbáním částí vznikne okvětní lístek a jejich slepením pak celý květ k výzdobě. Ptáček – technika
točení proužků barevného papíru a lepení kuřátka – quilling. Drátěné ozdoby s krepovým papírem –
tvarování drátku, obtáčení krepovým papírem, vyplétání srdíčkem, květem, motýlem.
18.00 Večeře - restaurace „Kameralna”
18.30 Vystoupení souboru pana Jarka „Śląskie Szlagiery” – poslech slezských písní.

ČTVRTEK 07.05.2015
10.00 Odjezd do Radzionkova
12.00 Prohlídka – „Dom Chleba” (muzeum chleba). Při exkurzi se učitelky dozvěděly o původu
chleba v různých částech světa jako základní potraviny, která je pro obživu lidí prostá, ale
nepostradatelná. Také byla k vidění i výroba těsta s možností prakticky si tuto práci vyzkoušet.
Pečené housky – výroba a zpracování těsta na vále
15.00 Oběd - restaurace „Wrazidlok”
16.30 Návrat do Ratiboře – prohlídka historické části města.
18.30 Večeře – restaurace „Browar Rynek”

PÁTEK 08.05.2015
9.00

Muzejní lekce + prohlídka muzea

10.30 Piastovský zámek
11.00 Setkání ředitelek s vedoucími představiteli na Městském úřadě v Ratiboři
12.00 Oběd - restaurace „Swojskie Jadło”
13.30 Prohlídka – Arboretum
15.30 Káva – restaurace „Obora”
17.30 Večeře – restaurace „Raciborska”
19.00 Rozloučení, zpětná vazba, odjezd partnerů domů

Následné aktivity po mobilitě v Polsku:

Po mobilitě v Polsku, kde jsme získaly zejména přehled o řemeslné činnosti, jejich historii, lidové
tvořivosti na venkově, jsme přenesly své zkušenosti do všech výchovně vzdělávacích aktivit u našich
dětí. Získané pracovní listy od našich polských partnerů jsme využívaly v pracovních činnostech
s dětmi všech věkových skupin.
zveřejněna na webových stránkách fotodokumentace a popis mobility na Slovensku. Duben byl
měsícem příprav na mobilitu v poské Ratiboři. Mobilita v Przedszkole Nr. 14 v Raciborzi proběhla
ve dnech 4.5. – 8.5.2015 se zaměřením na různorodé rukodělné dovednosti. Byly uspořádány
výtvarné dílny se zaměřením na zpracování hlíny, kovu, plsti, papíru, těsta a dalších netradičních
materiálů. Učitelky měly příležitost shlédnout tvorbu Sdružení venkovských hospodyň v Tvorkově
a vyzkoušely si ruční výrobu chleba i pečení krajových koláčů

