Uplynul 2. rok tříletého ERASMUS+ projektu “Bee important”
Gymnázium Klatovy se spolu s dalšími školami účastní tříletého projektu
ERASMUS+ s názvem “Bee important” zaměřeného na včely, jejich
neoddiskutovatelný význam v přírodě, jejich chov, využití včelích
produktů i odraz včel v umění. Hlavní koordinující škola projektu je naše
partnerské gymnázium v bavorském Viechtachu, které s myšlenkou
přišlo a projekt ze své strany připravilo. Další účastnické školy jsou
Gymnázium Orlová, Gymnázium Prešov a španělská střední škola v
La Carlota.
Gymnázium Viechtach má školní včelín, včelařský kroužek a také
výtvarný kroužek, kde pracují např. s včelím voskem. Ostatní školy jsou
do včelařství zapojeny různě - v rámci svých možností, my např. projekty
v Bi, Che, Vv aj; úpravou školní zahrady (výsadba medonosných rostlin),
besedami s včelaři a odborníky na včely apod.
Ale hlavně v rámci projektu jde o setkávání účastníků, o vzájemné
návštěvy, o komunikaci v různých jazycích, seznamování s kulturou
ostatních zemí.

Zatímco první rok se kvůli pandemii a opakovaným lockdownům nedalo kromě
občasných videokonferencí s plánováním na lepší časy a domácích výtvarných
aktivit a následné výstavky podnikat prakticky nic, ve školním roce 2021/22 už to
bylo o moc lepší:

Na podzim 2021 se všichni účastníci projektu s ročním zpožděním sešli ve
Viechtachu a strávili společně velmi hezký týden plný zajímavých aktivit nejen
na téma Včely (viz zpráva zde:
https://www.klatovynet.cz/gymkt/fr.asp?tab=gymkt&id=1693&burl=&pt=PR22),
přičemž žáci byli ubytováni v rodinách, takže měli příležitost nahlédnout i do
rodinného života německých hostitelů.

Poté měly následovat vzájemné návštěvy účastnických škol tady ale zase bylo třeba kvůli situaci kolem coronaviru a
pandemickým opatřením měnit plány a přesouvat termíny.

Vrátili jsme se tedy na čas opět k výtvarným aktivitám, kontaktům
prostřednictvím sociálních sítí a videokonferencí a k teoretické přípravě:
Při výtvarce několik skupin z nižšího gymnázia vymýšlelo a různými
technikami tvořilo vánoční přáníčka s včelí tematikou, žáci vyššího
gymnázia do nich v rámci výuky němčiny a španělštiny psali přání svým
partnerům a hostitelským rodinám do Německa a Španělska.

Prima A se v biologii s vervou sobě vlastní pustila do
projektové práce na téma včely. V několika menších
týmech se zabývali životem včel, jejich vývojovým
cyklem, životem v úlu, chorobami a škůdci, jakož i včelími
produkty i jejich terapeutickými účinky a zpracovali
materiály pro školní výstavku na nástěnce, aby se s nimi
mohli seznámit i ostatní žáci.

Teprve na přelomu března a dubna vyrazilo osm našich žáků s dvěma učitelkami na dlouho plánovanou týdenní cestu do
Španělska.
Program zahrnoval jak akce k tématu včely, tak seznámení s La Carlotou a
okolím, návštěvu Sevilly, hradu Almodovar z 8. st., přímořské Málagy a
Cordóby a na závěr - kvůli, resp. díky komplikacím s odletem - ještě i aspoň
krátkou prohlídku Madridu.
Program byl velmi pestrý a zajímavý a naši studenti měli cennou příležitost
komunikovat po celou dobu ve španělštině. Důkladně si tak procvičili své
jazykové znalosti a získali přátele, se kterými i nadále zůstávají v kontaktu.

Na jaře rovněž odstartovaly tzv. dlouhodobé mobility žáků, konkrétně dvouměsíční pobyty v partnerské škole a hostitelské
rodině.
Nejprve se od nás do Viechtachu vydala Karolína Kourová (QA) a pak na oplátku z
Viechtachu k nám Tobias Klimmer (10. třída), jejichž rodiny se vzájemně postaraly o byt a
stravu. Díky neobyčejné laskavosti a vstřícnosti Klimmerových tráví závěr školního roku ve
Viechtachu ještě Jakub Hong Duong Quang (SpB). Všichni jmenovaní se ve Viechtachu
zapojili do aktivit tamního včelařského kroužku. Karolína s Tobiasem tak např. přispěli
k úpravám jejich školní zahrady a Kuba spolu s ostatními pod odborným vedením mj.
vytáčel med. Tobias se zase naopak účastnil akcí v rámci našeho projektového týdne „Bee
important“.

Vhodné jarní podmínky jsme i my využili k obohacení naší školní zahrady o několik
medonosných rostlin. Na tom se podílely žačky začátečnického kroužku němčiny z PA,
který se také koná v rámci projektu. Zasadily dvě časně kvetoucí odrůdy vrby, jejichž “kočičky” by
měly sloužit jako raná pastva včel, a ke vchodu do auly několik trsů levandule. Následovaly
buddleje (tibetský šeřík / hmyzí keř), dřín a další.
V této souvislosti bychom měli připomenout i zelenou střechu auly, která sice vznikla ještě před
projektem “Bee important”, ale krásně do něj zapadá: žlutě kvetoucí rozchodníky, které v porostu
dominují, lákají každé jaro tisíce včel!

V červnu pak byla s pohostinností řada na nás: 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 – našich, z Orlové, Prešova a španělské La Carloty.
Na pondělí byly připraveny workshopy na téma včely v biologické a chemické
laboratoři, ve výtvarce a v hudebce, odpoledne jsme hosty seznámili s hlavními
pamětihodnostmi Klatov, navštívili katakomby, Černou věž a barokní lékárnu.
V úterý a ve středu bylo na programu okolí: ukázat hostům Plzeň a navštívit
pivovar byla skoro povinnost 😉, stejně tak jako výlet na Šumavu.
Čtvrtek byl ve znamení včel a českých dějin: česká a slovenská sekce jela za
včelami do včelařského muzea na zámku Koleč a poté po stopách českých dějin
na Budeč, Okoř a do Lidic, španělská část s domácími partnery do Českého
Krumlova - s exkurzí do firmy Bioflower vyrábějící potřeby pro včelaře a
samozřejmě i na zámek.
V pátek zlatý hřeb programu
na téma včely představovala návštěva včelína ZO Českého svazu včelařů
Klatovy, kde jsme se díky panu předsedovi Miroslavu Dražkovi dozvěděli nejen
řadu faktů i zajímavostí ze života včel a o jejich chovu, ale mohli i nahlédnout
přímo do otevřeného úlu.
Jsme velmi rádi, že jsme v rámci projektu mohli nejen zvýšit povědomí našich
žáků o významu včel v přírodě a o jejich nezastupitelné roli při opylování rostlin,
ale že ruku v ruce s tím mohla vzniknout nová přátelství a že díky dlouhodobosti
projektu mohou být i účinně pěstována. První osobní kontakty byly navázány na
podzim 2021 ve Viechtachu, v červnu 2022 se v Klatovech mnozí sešli už jako
známí a loučili se skoro dojemně s mnoha objetími. A proto se velmi těšíme, že
se alespoň někteří budou moci během podzimu opět sejít – ať už v Orlové,
nebo v Prešově, resp. na jaře ve Viechtachu a v Klatovech. Na viděnou!

Za každou z uvedených akcí je ovšem skryta spousta organizační práce a nemálo investovaného času. Nikoli jednotlivců, ale
celých týmů, u nás i v dalších partnerských školách. Proto díky všem, kteří se jakkoli podíleli!
A zvláštní poděkování si zaslouží rodiče žáků, kteří byli ochotni ubytovat hosty z dalších škol. Velmi si Vaší podpory vážíme!
Zároveň doufáme, že ochotné rodiče najdeme i pro příští akce.
Za organizační tým projektu
Mgr. Michaela Šléglová, Ing. Susy Poulová, Mgr. Daniel Kadlec, Mgr. Olga
Byrtusová

