
 
 

PROGRAM MOBILITY PROJEKTU ERASMUS+ V ČR 

PONDĚLÍ 8. 12. 2014 

 

 

 

ÚTERÝ 9. 12. 2014 

ČAS PROGRAM CENA/JINÉ 

10:00  Slavnostní uvítání polských a slovenských kolegyň 

v  Mateřské škole křesťanské v Opavě. Děti 

vystoupily s pásmem lidových písní a tanečků. 

Hostující učitelky si mohly prohlédnout prostory 

mateřské školy. 

 

11:30 Oběd – hotel „ Koruna” 

 

bus 

12:30 Přesun z Opavy do Kravař. Učitelky navštívily v 

místní výstavní síni výstavu betlémů pana Goly, 

která čítá téměř 150 exponátů. Betlémy pocházejí 

z mnoha krajů České republiky. Jsou zajímavé svou 

různorodostí – tematickým zaměřením i 

provedením. Samy si mohly vyzkoušet práci 

s pilkou a dřevem. 

bus 

14:30-17:30 Workshopy v mateřské škole. České učitelky své 

kolegyně z Polska a Slovenska seznamovaly 

srukodělnými technikami práce několika vánočních 

ozdob, kterými byly svícen ze šišek zdobený 

sušenými přírodninami, svícen z lusků, andělíček 

ze šišky, stromeček ze stuhy a korálků. Lidová 

řemeslnice předávala své zkušenosti z tvorby 

slaměných ozdob – výroba slaměných hvězd. 

 

18:00 Večeře v MŠ 

 

 

9.00 Workshopy v pracovně na ulici Zukalova, kde 

pokračovaly učitelky v rukodělných činnostech. 

Měly možnost seznámit se s výrobou andělů 

tvořených z papírů, látky a kokosových vláken, 

andělů z těstovin a květináčků. Z pruhů pytloviny 

vznikaly napichováním do polystyrenové koule 

vánoční polazy dozdobované přírodninami a 

drátkovými hvězdičkami. V nabídce výrobků byly i 

svícny ze slaného těsta. 

bus 

12:00 Oběd – restaurace   



 
 

 

 

STŘEDA 10. 12. 2014 

 

 

ČTVRTEK 11. 12. 2014 

13:15 Hradce nad Moravicí. Prohlídka zdejšího zámku, 

kde se nacházejí bohatě zařízené prostory 

připomínající doby dávno minulé a řemeslnou 

zručnost našich předků. 

 

 

17:00 Večeře  

18:00 Vánoční koncert lidového uměleckého souboru na 

zámku v Kravařích.  

 

 

9:00 Odjezd do Raduně, kde proběhla prohlídka zámku, 

který byl tematicky vánočně vyzdobený. Učitelky 

poznávaly české vánoční tradice, které jsou již 

zapomenuté nebo se dodržují dodnes. 

 bus 

12:30 Oběd – restaurace  

13:00 Setkání učitelek s představiteli města na Magistrátu 

města Opavy. 

 

 

14:00 – 17:30 Odpolední workshopy v mateřské škole. Seznámení 

učitelů s 

 - technikou zdobení baněk  

- vánočních dekorací z živých přírodnin – 

stromečků, proutků a dekorativních ozdob 

- andílci z papírových kornoutků  

- skládání různých vánočních papírových hvězdiček. 

 

18:00 Večeře  

19:00 Hudební večer v restauraci Evžen  

8:30 Odjezd do Rožnova pod Radhštěm. 

Prohlídka exteriéru areálu skanzenu. 

bus 

12: 00 Oběd  

14 : 00  Prohlídka skanzenu s s tematickým programem pod 

názvem „Vánoce v dědině“. Učitelky si prohlédly 

dřevěné domky dobově zařízené a dočasně i 

obydlené. Živé ukázky místních ochotníků 

 



 
 

 

 

PÁTEK 12. 12. 2014 

 

 

Závěr: 

Vánoční tradice se staly inspirací pro vznik mnoha výrobků, pro jejichž vznik byly využity 

přírodní i odpadní materiály. Prostá krása různorodých ozdob svědčila o řemeslných 

dovednostech všech zúčastněných učitelů. Předávány tak byly nejen dovednosti čerpající z 

umu našich předků, ale i dovednosti a současných učitelek, které zahořely pro rokodělnou 

tvorbu. Techniky zhotovovaných výrobků byly dále využity v mateřské škole – Vánoční 

dílničky – tvoření rodičů a dětí, ale i při setkání se seniory, kteří vyráběli vánoční dekorace. 

 

připomínaly lidové vánoční  tradice a řemeslné 

práce, jak lidé zhotovovali předměty k denní 

potřebě i ozdobě svých příbytků. vše bylo 

podtrženo vánoční výzdobou. Učitelky si mohly 

vyzkoušet  techniku tkaní, odlévání vosku nebo 

zdobení perníčků. 

18:30 Večeře  bus 

19:00 Folklórní vystoupení souboru Bejatky přiblížilo 

slezské lidové písně, kroje a nářečí. 

 

8: 30  Odjezd autobusem do podniku Slezská tvorba, kde 

se učitelky seznámily s ruční výrobou skleněných 

baněk od jejich foukání nad plamenem, , vypálení, 

barvení až po ornamentální zdobení. 

bus 

9:30 Odjezd do Ostravy na prohlídku 

Slezskoostravského hradu, kde probíhala výstava 

vyřezávaných dřevěných betlémů. 

bus 

12.30 Oběd  

13:30 Prohlídka skanzenu v Malých Hošticích ukázala 

starodávné zařízení místních domácností a lidové 

zpěvy předvedly při svém vystoupení lidové 

zpěvačky. 

 

15.00  - 16:00 - slavnostní rozloučení, zpětná vazba, návrhy 

programu mobility 

odjezd partnerů 

 


