Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

SPOLEČNĚ NA HORY
V prosinci 2016 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Česká republika - Polsko ve výši 19.825,91 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů
2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme v projektu „SPOLEČNĚ NA
HORY“, který bude realizován v březnu 2017. Do projektu bude aktivně zapojeno 88 žáků a
12 pedagogů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.
Projekt má poskytnout žákům základní lyžařský výcvik. Na zimních výcvikových kurzech si
osvojí žáci nové pohybové dovednosti, návyky a seznámí se základy pobytu v zimní přírodě a
bezpečného pohybu na lyžích. Seznámí se také s technikou a metodikou lyžování. Osvojí si
vědomosti o lyžařské výstroji a výzbroji, o mazání lyží, o zásadách pobytu v zimní přírodě,
nebezpečí na horách, horské službě, lyžařských soutěžích a jejich pravidlech, o první pomoci,
prevenci a hygieně.Všechny tyto akce mají v dětech upevňovat sportovního ducha,
odstraňovat jazykové bariéry, rozvíjet multikulturní výchovu a vzbuzovat potřebu aktivního
pohybu.

RAZEM w górach
W grudniu 2016 roku otrzymaliśmy dotację na projekt programu współpracy transgranicznej Interreg
V-A Czechy - Polska w kwocie 19,825.91 euro prezentowane w Funduszu od 2014 do 2020 z
mikroprojektów w Euroregionie Śląsk. Fundusze były wykorzystywane w projekcie „Razem górach”,
który był realizowany w marcu 2017. W projekcie aktywnie uczestniczyło 88 uczniów i 12 nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjum z Vítkova i Kalet. Projekt pozwolił uczniom zapoznać się z
podstawowym szkoleniem narciarskim. Na szkoleniach narciarskich uczniowie uczyli się nowych
umiejętności motorycznych, sportowych nawyków i nauczyli się podstaw zachowania w górach i
bezpiecznego przemieszczania na nartach. Byli zapoznani ze sprzętem narciarskim. Zdobywali wiedzę
na temat sprzętu narciarskiego, woskowania nart, zasad pobytu zimą w przyrodzie, niebezpieczeństw
w górach, poznali pracę Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i zasady udzielania
pierwszej pomocy, profilaktyki i hygieny. Całe przedsięwzięcie wzmacniało ducha sportowego,
pozwalało na usunięcie barier językowych, rozwijanie edukacji wielokulturowej i podniosło potrzebę
aktywnego ruchu.

