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Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám 
spolupráci na přeshraničním projektu s názvem „SLUNCE JE VŠUDE“. Pro naši školu to byla 
aktuální výzva, protože jsme se s našimi žáčky chtěli nějakého mezinárodního projektu zúčastnit a 
tak jsme se spoluprací rádi souhlasili. 
První setkání proběhlo 20.dubna 2012 v Polsku. Ráno pro nás přijel do Libverdy polský autobus. 
Přivítali nás ve škole - koordinátorka celého projektu, ředitelka školy, vyučující a i starosta města 
Boleslawiec a samozřejmě žáci zdejší školy. 
Po vzájemném představení proběhl mezi zástupci polské a české strany konkurs na logo celého 
projektu. Už předem jsme obdrželi instrukce na zhotovení návrhů na logo. Počáteční instrukce 
obsahovaly: dané barvy loga: červená, modrá a bílá (barvy státních vlajek), zelená (barva značící 
ekologii – máme titul Ekoškola!) a žlutá (barva Slunce). Vítězné logo jsme si pak společně s 
polskou vlajkou (poláci s vlajkou českou) vyrobili ve škole z víček od PET lahví. 
Následoval společný výlet do skanzenu slezských legend a muzea v Boleslawieci. Po společném 
obědě jsme byli pozváni na celoškolní představení „Setkání na mostě“, kde se nám i svým rodičům 
předvedli žáci zdejší školy. 
Druhé setkání proběhlo 30.dubna 2012 v Lázních Libverdě. Polské žáky a jejich pedagogy jsme 
přivítali společně s panem starostou Lázní Libverda Ing. Janem Pospíšilem ve Vzletu, kde je velká 
tělocvična. 
Po krátkém přivítání a občerstvení jsme měli pro děti připravené soutěže v duchu „čarodějnic“. 
Děti byly promíchaně rozdělené do barevných družstev a soutěžily: např. „v letu na koštěti“, „v 
hodu kuřecím pařátkem“ atd.. 
Po celkovém vyhodnocení se děti převlékly do čarodějnických kostýmů, které Poláci přivezli a 
následoval „Čarodějnický průvod“ do centra Lázní. Oběd byl připravený ve zdejší restauraci 
„Zelený strom“, kde nám připravili typicky české jídlo svíčkovou omáčku a knedlík. Po dobrém 
obědě jsme návštěvu pozvali na kolonádu, kde jsme je seznámili s pověstí o libverdském kohoutovi 
a měli možnost ochutnat zdejší pramen a zmrzlinu. 
Počasí se nám opravdu vydařilo a tak další program proběhl na zahradě školy. Děti si vyrobily 
symbol dne – čarodějnici a nos ke svému kostýmu. Den jsme zakončili opékáním vuřtů. 
Třetí setkání proběhlo 1. června 2012 v Lázních Libverdě. Tento den nám počasí nepřálo a tak 
jsme byli nuceni připravený program pozměnit. Celý den se nesl v duchu MDD a zdravé výživy 
(projekt Zdravá výživa jsme již ve škole měli a byl velmi úspěšný). Při přivítání děti obdržely trička 
s logem projektu a jmenovky. Po občerstvení následovala menší přednáška o zdravé výživě spojená 
s aktivitami, kde opět soutěžila barevná družstva. 
Výlet na Paličník jsme z důvodu špatného počasí vynechali, ale v Hejnicích jsme měli objednanou 
prohlídku zdejší Basiliky. Následovala cesta zpět polským autobusem na Obří sud a do školy, kde 
jsme opět ve družstvech vyráběli zdravé pomazánky a „hodovali“. Poté následovaly hry a společné 
zpívání. Pozdní oběd byl rezervován v MCDO v Hejnicích, kde jsme se s Poláky i rozloučili. 
Čtvrté setkání proběhlo 21.září 2012 v Boleslawieci.  Tomuto setkání předcházela delší odmlka a 
bylo posunuto do dalšího školního roku, ale i tak děti na své polské kamarády nezapomněly a měly 
si co říci. Po přivítání následovalo slavnostní vyhodnocení projektu: byly rozdány krásné hodnotné 
ceny pro spolutvůrce loga projektu a nejaktivnější účastníky. Venku před školou jsme slavnostně 
zasadili Strom přátelství a následovalo hromadné focení i do zdejšího Deníku, jehož reportér se 
akce také účastnil. 
Následovala cesta do zdejší Manufaktury na výrobu keramiky, kterou je město Boleslawiec 
proslavené. V Manufaktuře nás čekala zajímavá prohlídka celým procesem výroby keramiky a na 
závěr jsme si všichni mohli vyzkoušet ruční zdobení hrnečků. Každý účastník obdržel certifikát z 
dílny a památného keramického panáčka. Odtud následovala návštěva do městského bazénu Orka, 



kde se děti „vyřádily“. Po obědě jsme jeli na Zámek Kliczkow, kde na nás čekal zdejší hradní pán a 
zámkem nás provedl. Překvapením na závěr byl táborák na nádvoří zámku spojený s opékáním a 
pro některé i projížďka kočárem taženým koňmi. 
Tam jsme se všichni rozloučili a všechny děti dostaly na památku plyšového medvěda. 
 
Celý projekt byl financován polskou stranou a nám i naším žáčkům přinesl nemálo nového. Děti 
měly možnost navázat přeshraniční přátelství, poznat jiné zvyky a obyčeje, vyzkoušet si netradiční 
činnosti a navštívit zajímavá místa a utvořit si nové poznatky. 
Nám ze Základní školy Lázně Libverda i škole z Boleslawiece se celý projekt moc líbil a všichni 
jsme z něj byli nadšení a zůstalo nám mnoho pěkných zážitků. Dohodli jsme se tedy a celý projekt 
skončil příslibem další vzájemné spolupráce, která se už nyní začíná připravovat. Chystáme další 
projekt, nyní s názvem „Minulost versus současnost¨“, kde bychom společně chtěli navštívit 
významná místa našich krajů. 
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Logo projektu „SLUNCE JE VŠUDE“ 
 
 

 
1.setkání v Boleslawieci. 
 
 



 

 

 
2.setkání v Lázních Libverdě 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3.Setkání v Lázních Libverdě 
 
 
 
 



 

 
4. Setkání v Boleslawieci 


