
Projektový týden v rámci tříletého mezinárodního projektu „Bee important“ 
 
Nevíte, co to u nás začátkem června bylo za rojení? 😉 Od pondělí 6. 6. do pátku 10. 6. 2022 u nás probíhal projektový týden s 
mezinárodní účastí, do něhož bylo zapojeno celkem přes 100 žáků domácích i cizích. 
 
Do Klatov se už v neděli 5. 6. sjelo přes 60 účastníků z Orlové, Prešova a La 
Carloty. Na Španěly a Slováky už čekali jejich hostitelé, zčásti už známí od 
podzimu ve Viechtachu, orlovští, jichž přijela celá jedna třída, se ubytovali na 
internátě SPŠ. 
 
A v pondělí ráno se po uvítání v aule školy rozjel pestrý program. Na 
dopoledne byla na téma včely připravena stanoviště v biologické a chemické 
laboratoři, ve výtvarce a v hudebce, kde se všichni po skupinách vystřídali. 
Pod mikroskopem si prohlédli části těla včely a dalších zástupců hmyzu, 
pitvali a porovnávali žihadla různých druhů, prováděli pokusy s medem, 

zpívali písničky s 
včelí tematikou a 
včelími motivy si 
barvami na textil 
ztvárnili plátěnou 
tašku. Po obědě ve 
školní jídelně v Puškinově ulici jsme se vydali do města a postupně se po 
skupinách seznámili s hlavními pamětihodnostmi, navštívili katakomby, 
Černou věž a barokní lékárnu. 
 
  



V úterý jsme se vypravili do Plzně, navštívili pivovar, plzeňské podzemí, zájemci i pivovarské muzeum. Prošli jsme se po a kolem 
náměstí, rozhlédli se z věže kostela a ukázali hostům Tylovo divadlo i Velkou synagogu. 
 
 

Ve středu orlovští, prešovští a část domácích vyrazili na Šumavu: 
na Černé a Čertovo jezero a přes Hofmanky a Belveder do Železné 
Rudy. Španělé s domácím doprovodem strávili den v Sušici: mj. 
návštěvou v pekárně Rendl a v Offparku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ve čtvrtek se naše cesty rozdělily: česká a slovenská sekce jela za 
včelami a po stopách českých dějin do středních Čech - do 
včelařského muzea na zámku Koleč se zasvěceným výkladem 
tamních včelařů, na Budeč, na Okoř a do Lidic; španělská část do 
Českého Krumlova - s exkurzí do firmy Bioflower vyrábějící potřeby 
pro včelaře a samozřejmě i na zámek. 
 
 
 



 
V pátek se ještě někteří vrátili do výtvarky a pokračovali v tvoření, 
zatímco většina navštívila včelín ZO Českého svazu včelařů Klatovy a 
díky panu předsedovi Miroslavu Dražkovi se dozvěděla nejen řadu faktů 
i zajímavostí ze života včel a o jejich chovu, ale mohla i nahlédnout 
přímo do otevřeného úlu. Pro mnohé to byl naprosto nový a jedinečný 
zážitek! Vždyť málokdo měl kdy tu příležitost být u toho, když zkušený 
včelař bez kukly a holýma rukama vyjímá z úlu rámečky plné včel, 
ukazuje, kde je med a kde plod, a hledá mezi stovkami dělnic královnu, 
aby nám ji ukázal. Někteří z nás aspoň podle pokynů p. Dražky klidnili 
včely kouřem z dýmáku (ale ty se zdály být tak krotké a hodné, jako by 
to snad ani nebylo třeba), jiní dostali do ruky trubce. Děkujeme!  
Že by přece jen byl vzbuzen zájem o včelařský kroužek? 
 
V poledne jsme se opět v aule rozloučili, někteří skoro srdceryvně. 
 
Jsme rádi, že přátelství navázaná už na podzim ve Viechtachu byla 
utužena a že další vznikla. Jazykové bariéry byly překonány. Těšíme se 
na viděnou na podzim - v Orlové a v Prešově! 
 
Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci - jak kolegům, kteří se spolupodíleli na přípravě a organizaci, a vedení školy za podporu 
a supervizi, tak žákům, kteří se starali o hosty. A zvlášť velký dík patří hostitelům za jejich ochotu přijmout do rodiny hosta nebo 
dokonce hosty, poskytnout nejen ubytování, ale i stravu po celý týden a nechat hosty seznámit se s našimi zvyklostmi. Vážení rodiče, 
díky! Bez Vás by to nebylo ono! 
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