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Tento projekt je spolufinancován  

Evropskou unií 
 
 

Projekt z programu INTERREG IIIA (spolufinancován Evropskou unií a z Fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšísnké Slezsko) na podporu iniciativ místních komunit. Cílem projektu je zintenzivnění 

spolupráce dětí, jejich rodičů a zaměstnanců spolupracujících škol. Na projektu spolupracujeme se školou v 

nedalekém Cieszyně. Chceme, aby děti obou příhraničních oblastí pochopily jazyk, historické tradice i 

kulturu sousedního národa. 

 

Je projekt na podporu iniciativ místních komunit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu 

mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – 

Polsko. 

Hlavním cílem projektu je zintenzivnění spolupráce dětí, jejich rodičů a zaměstnanců obou škol. Chceme 

zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí a zlepšit kvalitu ţivota a vytvořit spolupracující systémy na obou 

stranách hranice. Chceme, aby děti obou příhraničních oblastí pochopily jazyk, historické tradice i kulturu 

sousedního národa. Projekt pomůţe rozvíjet místní a regionální instituce, specializující se v oblastech 

regionálního rozvoje, přípravy a implementace přeshraničních projektů. 

Specifickým cílem je dorozumět se v základních ţivotních situacích v jazyce sousední 

země, naučit se několik písní a tanců sousedního národa, zlepšit se ve hře na zobcové flétny, 

uvědomit si odlišnost našich kultur, ale zároveň vše, co oba národy spojuje dohromady. 

 Na projektu spolupracuje ZŠ Masarykovy sady Český Těšín a Szkola Podstawowa Nr.7 Cieszyn. 

Vyvrcholením projektu a jeho aktivit byl slavnostní koncert, který se konal ve čtvrtek 29.3.2007 za účasti 

představitelů Českého Těšína a Cieszyna. 

   Secvičování programu vypuklo naplno po pololetním vysvědčení, nejnáročnější bylo sehrát trojici 

mladých moderátorů, dvojčat Markétky a Míši a jejich o rok staršího spoluţáka Tomáše. Ti na koncertě podali 

suverénní výkon a díky vtipným úvodním vstupům se stali miláčky publika. Kromě nich se vystoupení účastnilo 

přibliţně 200 dětí, k nim musíme připočítat i početnou skupinu malých polských hudebníků ze 7.ZŠ v Cieszynie. 

Hlavním motorem byly Těšínské flétničky pod vedením pí uč. Ireny Grochalové, jejich vystoupení prolínala 

celým odpolednem, ale zapojily se téměř všechny třídy prvního stupně - tanečky (Budeme si hrát, Pochod 

trpaslíků), zpívání (prvňáčci se Zpíváním pro radost a čtvrťáci s číslem Zpíváme česky i anglicky). Prezentoval se 

i zájmový útvar Aerobik s Tancem černošek a našli se i odváţlivci druhého stupně, kteří anglicky rapovali nebo 

tančili country. Velmi atraktivní byly Slezské tance třeťáčků, kteří na pódiu zářili v těšínských krojích. 

     V hledišti zasedli nejen rodiče, příbuzní a známí, ale i představitelé města a hosté z Polska a Norska. 

     Aby vyniklo motto koncertu, závěrem zazněly dvě společné písně polských a českých dětí. 

     Touto akcí  jsme dokázali, ţe hranice mezi státy nikdy neplatily pro hudbu, zpěv a tanec a ţe si spolu 

dokáţeme porozumět, i kdyţ nehovoříme stejným jazykem a neţijeme v jednom státě. 

 Projekt významně přispívá ke zbliţování lidí v obou částech dnes rozděleného  Těšína a připravuje naše 

ţáky na ţivot v Evropské unii. 

 

 

 

HUDBOU  A  TANCEM  MEZI  NÁRODY - koncert 
 

29. března letošního roku se uskutečnil v divadelním sále Těšínského divadla. koncert pod názvem 

HUDBOU A TANCEM MEZI NÁRODY, jehoţ název vycházel z projektu naší školy nesoucího stejný název. 

Vystoupili na něm nejenom ţáci naší školy Masarykovy sady pod vedením svých učitelů, ale i ţáci druţební 7. 

Podstavovej szkoly z polského Czeszina. Byla to úmorná a mravenčí práce, která vyţadovala spoustu času a úsilí 

jak ţáků, tak i jejich učitelů. Ale výsledek, ze kterého měli  nakonec všichni radost, stál zato. 



Koncert měl velký úspěch nejenom u rodičů a hostů, kteří koncert zhlédli, ale i u samotných ţáků, kteří 

měli moţnost koncert vidět v dopoledním představení. Nakonec si  mnozí účastníci a diváci říkali, ţe je škoda, ţe 

tato skvělá podívaná nemá pokračování ani reprízu. Uváděli ho malí konferenciéři Tomáš Morcinek ze čtvrté 

třídy a dvojčata k nerozeznání Michaela a Markéta Bartovy ze 3.B. Byli opravdu skvělí. 

Vystoupili na něm ţáci všech ročníků, uţ od těch nejmenších z přípravného ročníku pod vedením své paní 

učitelky Bc. Beaty Foltýnové, malí prvňáčci pod vedením paní učitelek Mgr.Evy Dziubkové a Dany Čmielové. 

Viděli jsme zde zpěváčky, velký potlesk sklidili naši flétnisté pod vedením paní učitelky Ireny 

Grochalové,obrovský úspěch měli tanečníci třetí třídy, kteří si připravili tance z těšínského Slezska pod vedením 

paní. Učitelky Mgr. Lenky Švrčinové za pomoci a asistence.                                                   .     

……………………………………………………………. ...  

Ţáci byli oblečeni v těšínských krojích a to jim určitě přidalo hodně na kráse. Nemůţeme zde ale 

opomenout ani různá další vystoupení, jak z oblasti dramatiky, tance, zazpívaly nám i děti 4. ročníku pod 

vedením paní učitelky Mgr. Aleny Mullerové. Ţáci 7. ročníku předvedli vystoupení tance z oblasti country hudby, 

které také vyznělo. To je výčet jen některých ze všech úţasných vystoupení našich ţáků. Patří velký dík všem 

účinkujícím a pedagogům, kteří se na přípravě a realizaci tohoto koncertu podíleli. 

Na koncertě vystoupily mimo naše ţáky i děti z Polska, které nám zazpívaly, zahrály na zvonky. Po dopoledním 

vystoupení byly děti z Polska pozvány na  oběd do naší školní jídelny, kde se jim líbilo a hlavně chutnalo 

předloţené jídlo. Pak si odpočinuly v našem školním klubu, kde se uvolnily a cítily spokojeny.Odpoledne pak 

vystoupily na hlavním představení koncertu, po kterém odjely s rodiči domů. 

Polští přátelé nás přijeli navštívit se svými pedagogy i následují den. Naše děti jim ukázaly školu, 

předvedly, co umí, společně jsme si ve třídě připomenuli historii vzniku našich měst. Byli jsme se společně projít 

i po městě, ukázali jsme jim naše hezké, obnovené náměstí , kterému dominuje budova radnice, uprostřed něhoţ 

je krásná fontána. Je škoda, ţe zrovna nehrála některou z melodií. Obrovský úspěch sklidilo sportovní zápolení a 

vyţití v naší velké tělocvičně, kterým byli polští přátele přímo uneseni. Návštěva a vyuţití tělocvičny se 

uskutečnilo vlastně především na jejich přání.  Tady se zapojil pan učitel  Vašut a s spolu s ním i dva ţáci deváté 

třídy. Patří jim za to dík, ale největší odměnou pro ně byly určitě radostí a spokojeností rozzářené oči dětí. Po 

obědě v naší školní jídelně děti navštívily hudební oddělení městské knihovny, kde je čekalo zápolení v oblasti 

znalostí hudby. 

Protoţe přijely v období těsně před svátky jara, vyměnily si s našimi dětmi velikonoční přáníčka, která byla 

moc hezká. Protoţe všechno jednou končí, i návštěva našich přátel se schýlila ke konci a po rozloučení se děti 

vracely plni hezkých dojmů domů, do Polska. Škoda jen, ţe ten čas tak rychle utekl, chtěli jsme jim ukázat ještě 

více. Ale  není všem dnům konec, určitě se ještě uvidíme Naše děti se uţ těší, neboť  ke konci měsíce dubna oni 

navštíví zase Polsko, kde opět ukáţí své umělecké vlohy a zároveň se znovu setkají se svými kamarády. V měsíci 

červnu pojedou české i polské děti na relaxační a ozdravný pobyt na rekreační středisko v Řece. Přejeme hodně 

podobných dalších hezkých akcí.  



 

 
 


