
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

GRANADA, ŠPANĚLSKO, 13. – 19. KVĚTNA 2018  

Tento týden prožili zástupci čtyř škol z České republiky, Itálie, Rumunska a Turecka skvělý týden na 
setkání v rámci projektu Erasmus+, Good in Health – Good in Mind, v partnerské škole Colegio San 
Isidoro ve španělské Granadě. 

Hosté byli oficiálně vřele přivítáni žáky a pedagogy ve škole v pondělí ráno. Následně měli možnost 
setkat se se žáky i vyučujícími ve vyučovacích hodinách, promluvit si s nimi a podělit se o zkušenosti. 
Studenti si pak navzájem představili své země, školy a města, ve kterých jejich školy sídlí s pomocí 
předem připravených prezentací.   

Odpoledne začala práce na hlavních úkolech setkání, jehož hlavním tématem byla prevence obezity. 
Všichni účastníci absolvovali sadu workshopů The Obesity, an Enemy (Nepřítel obezita). Práci pod 
vedením přizvaných odborníků střídaly venkovní sportovní aktivity a na zadaných úkolech studenti také 
pracovali ve smíšených týmech. 

Před setkáním všichni partneři provedli dotazníkové šetření ve svých školách, kterým zjišťovali 
stravovací návyky studentů a jejich postoje ke sportu. Během setkání studenti seznámili ostatní s 
výsledky šetření a při jejich porovnání našli několik rozdílů vyplývajících zejména z kulturních a 
náboženských zvyklostí v různých krajinách. Stejné šetření bude provedeno před ukončením projektu, 
aby ukázalo, jak se situace v jednotlivých školách změnila. 

Jeden den byl věnován vaření. Studentské týmy 
připravily národní jídla, ovšem v netradiční 
úpravě. Přepracovali tradiční recepty do 
zdravější verze, např. použitím méně tučných 
surovin za účelem snížení kalorických hodnot,… 
Připravené pokrmy byly naservírovány jako 
mezinárodní oběd a všichni účastníci měli 
možnost všechno ochutnat, stejně jako přizvaní 
zaměstnanci partnerské školy. Použité recepty 
budou zveřejněny v publikaci, která bude 

dokončena během příštího setkání.  

V Granadě jsme pracovali a také se bavili. Objevovali jsme krásy zahrad obklopujících palác Alhambra, 
starobylého centra města a byli jsme pozváni na radnici města. Sportovní nadšence nadchla návštěva 



 

místního fotbalového stadionu. Díky spolupráci hostitelské školy 
s místním fotbalovým klubem jsme měli možnost nahlédnout do míst, 
kam se běžný návštěvník nedostane. 

Pro poslední večer si španělští hostitelé připravili ukázky 
národních písní a ukázky flamenka v podání žáků školy. 
Později se ani další týmy nechtěly nechat zahanbit a 
pochlubily se ukázkami svých tradičních písní a tanců. 
Všichni se společně skvěle bavili a velmi neradi se 
rozcházeli do svých hotelových pokojů. 

Poslední den patřil opět pohybu. Tentokrát studenti 
prošli kurzem bezpečného pohybu ve městě na kolech a 
to prostřednictvím spolupráce školy a dopravního 
odboru městského úřadu Granada, který realizuje Stars 
Project, který je zaměřený na zdravou a bezpečnou docházku do školy. 

Všichni partneři jsou vděčni hostitelské škole za pohostinnost a péči s jakou připravili celé setkání. 
Oceňujeme celý program, který nám přinesl spoustu poznatků, zkušeností a nezapomenutelných 
zážitků. Vřelé díky patří všem pedagogům a studentům, kteří se na organizaci setkání podíleli. Díky 
skvělé přípravě se nám podařilo zrealizovat všechny naplánované úkoly a již nyní se těšíme na další 
setkání na podzim, v Calimanesti v Rumunsku. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


