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Projekt „Mezi námi / Między nami” realizowany jest 
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi 

w Świerklanach razem ze Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Svinov z Czech w okresie od stycznia do listopada 2017 
roku. „Szkoły pozyskały środki na realizację projektu w ramach 
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska”.

Głównym celem projektu jest stworzenie stałej współpracy 
między partnerami. Pod wpływem globalizacji ludzie mniej 
używają dialektu, nie znają pieśni i tańców ludowych. Szkoła, której 
przesłaniem jest nauczanie i kształcenie, chce przekazywać tradycje 
regionu, ważne jest kształtowanie szacunku do tradycji. Spotkania 
i realizowane działania w ramach projektu umożliwiają nawiązanie 
współpracy, wymiany doświadczeń. Projekt przyczyni się do otwarcia 
na innych, inne kultury i tradycje.

W ramach projektu realizowane 
są następujące działania:

Poznajmy się – to działanie, którym 30 stycznia otwarto projekt. W pol-
skiej szkole odbył się konkurs muzyczny kolęd i pastorałek: „Zaśpiewajmy 
Jezuskowi”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół partnerskich oraz 
szkół z gminy Świerklany. W ramach działania odbyły się również zajęcia 
grupowe dla dzieci ze szkoły polskiej i czeskiej – poznanie podobieństw 
i różnic w językach polskim i czeskim.

dzień przyrodniczy – za to działanie była odpowiedzialna szkoła cze-
ska. 26 kwietnia dzieci wspólnie zobaczyły ogród zoologiczny w Ostravie, 
wzięły udział w lekcji przyrodniczej. Następnie zwiedziły szkołę w Ostravie 
i uczestniczyły w zajęciach plastycznych, w czasie których tworzyły piękne 
prezenty na Dzień Matki.

Taniec i śpiew – ćwiczenia – w dniach 22-26 maja wspólnie uczestniczy-
liśmy w pięciodniowym obozie w Komorní Lhotek w Czechach. W czasie po-
bytu uczniowie aktywnie spędzali czas, chodząc po górach, grając w piłkę, 
robiąc doświadczenia i eksperymenty. Dzieci grały też w kręgle i odpoczy-
wały w grocie solnej. Przy wspólnym ognisku piekły kiełbaski, a wieczorem 
bawiły się na dyskotece. Ważnym elementem wyjazdu był taniec i śpiew. 
Wszyscy, zarówno Polacy jak i Czesi, przygotowywali się do występu, a tak-
że uczyli się piosenek w języku polskim i czeskim.

Przy Studni Trzech Braci – 29 maja pojechaliśmy do Cieszyna. W cza-
sie wycieczki wzięliśmy udział w warsztatach graficznych w Muzeum Dru-
karstwa. Pozwoliło nam to zrozumieć, w jaki sposób powstaje książka i jak 
wydaje się publikacje. Uczniowie pod okiem pracowników muzeum przygo-
towali matryce graficzne i odbijali je na papierze. Podziwialiśmy również 
zabytki Cieszyna: Teatr im. Adama Mickiewicza, rynek, Wzgórze Zamkowe 
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z Rotundą św. Mikołaja i Basztą Piastowską, zobaczyliśmy dawne przejście 
graniczne na Moście Przyjaźni, Książnicę Cieszyńską. Uczestnicy wyciecz-
ki poznali legendę o powstaniu miasta Cieszyna, zobaczyli Studnię Trzech 
Braci.

Folklor południa – 17 czerwca spotkaliśmy się w Ostravie na festynie 
przy kościele parafialnym. Uczniowie zaprezentowali tańce i pieśni ludowe, 
wystąpili w strojach regionalnych. Dużą atrakcją było wspólne wykonacie 
pieśni „Pani mamo” przez zespoły czeskie i polską grupę. Razem podziwia-
liśmy występy różnych zespołów, bawiliśmy się i szaleliśmy na karuzelach.

Tradycje polskiego Śląska – planuje się wspólny wyjazd do Żor Osin na 
warsztaty regionalne. Uczestnicy zwiedzą muzeum tradycji. Poznają ślą-
skie tradycje regionalne, zobaczą przedmioty codziennego użytku, wyposa-
żenie chaty śląskiej. Wezmą udział w warsztatach regionalnych.

Święto Szkoły – szkoła polska będzie obchodzić święto patrona. We 
wspólnej uroczystości wezmą udział ze strony polskiej i czeskiej. Odbędzie 
się msza święta polsko-czeska w kościele parafialnym, po niej uroczysta 
akademia w szkole. Dorośli wysłuchają też wykładu na temat: „Śląskie tra-
dycje regionalne” a dzieci odwiedzą Galerię rodziny Holeszów.

Czytamy kronikę – będzie to zakończenie projektu. Spotkamy się w cze-
skiej szkole, gdzie uczniowie przygotują występy, przedstawią fragmenty 
z kronik. Na koniec zostanie podsumowany i oceniony cały projekt.

Słownik sąsiadów – szkoły w marcu ogłosiły konkurs w dwóch kategoriach: 
dla dzieci do lat 9 i dzieci do lat 13. Zadaniem uczniów było zbieranie wyra-
zów do słownika polsko-czeskiego i przygotowanie ilustracji. W konkursie 
zwyciężyli: w kategorii kl. I-III – 1 miejsce – Paweł Czerwik, 2 miejsce 
– Hanna Čaplová, 3 miejsce – Lenka Fráňová; w kategorii kl. IV-VI – 1 miej-
sce – Nikola Kocjan, 2 miejsce – Weronika Liszka, 3 miejsce – Ema Plsková. 
Zebrane materiały, prace dzieci, zdjęcia ze spotkań zostały wykorzystane 
do przygotowania niniejszej publikacji.

Projekt „Mezi námi / Między nami” je ralizován Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach 

společně se Základní školou a mateřskou školou Ostrava- 
-Svinov, příspěvková organizace z České republiky od ledna do 
listopadu roku 2017. Finanční prostředky na realizaci získaly školy 
z programu fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká 
republika  – Polsko rámci Euroregionu Silesia.

Hlavním cílem projektu je vytvoření spolupráce mezi partnery. 
Pod vlivem globalizace lídé méně používají dialekt, neznají lídové 
písně a tance. Hlavním posláním školy je výuka a vyučování, ale 
chce předávat i respekt k regionálním tradicím. Setkání i realizované 
aktivity umožní navázání spolupráce, výměnu zkušeností. Projekt 
přispěje k seznámení se s jinými kulturami a tradicemi.
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V rámci projektu budou realizovány 
následující aktivity:

Poznejme se – touto aktivitou byl dne 30. ledna zahájen projekt. V polské 
škole se konala soutěž ve zpěvu koled a pastotorel: „Zazpívejme Ježíško-
vi”. Soutěže se zúčastnili děti partnerských škol a děti škol ze Świerklan. 
V rámci této aktivity se také uskutečnily skupinové aktivity pro děti z pol-
ské a české školy zaměřené na poznání rozdílů v českém a polském jazyce.

environmentální den – za tuto aktivitu byla zodpovědná česká škola. 
26. dubna si děti společně prohlédly zoologickou zahradu v Ostravě a zú-
častnily se zde přírodovědné přednášky. Dále se pak v ostravské škole 
účastnily výtvarných dílen, na kterých tvořily krásné dárky ke Dni matek 
a hudební nástroje z přírodních materiálů.

Taneční a pěvecké soustředění – ve dnech 22.-26. května jsme se spo-
lečně zúčastnili pětidenního soustředění v Komorní Lhotce v České repub-
lice. Během svého pobytu děti aktivně trávily čas procházkami po horách, 
hrály míčové hry, dělaly pokusy a experimenty. Děti také hrály bowling 
a odpočívaly v solné jeskyni. Na společném táboráku opékaly klobásy, večer 
se bavily na diskotéce. Důležitým prvkem tohoto výletu byl tanec a zpěv. 
Všichni, jak Poláci, tak Češi, se připravovali na vystoupení, naučili se písně 
v polštině a češtině, tancovali lidové tance.

U Studny tří bratří – 29. května jsme jeli do Těšína. Během výjezdu jsme 
se zúčastnili workshopu v Muzeu tisku grafiky. To nám umožnilo pochopit, 
jak vzniká kniha a jak se vydává publikace. Žáci pod dohledem pracovníků 
muzea připravili grafické šablony a razili je na papír. Obdivovali jsme také 
památky Těšína: divadlo Adama Mickiewicze, historické tržiště, Zámecký 
vrch s rotundou svatého Mikuláše, viděli jsme bývalý hraniční přechod na 

Mostě přátelství, knihovnu Těšínska. Účastníci se seznámili s legendou o za-
ložení Těšína a zhlédli Studnu tří bratří.

Folklóŕní odpoledne – 17. června jsme se setkali v Ostravě na festivalu 
před katolickým kostelem. Žáci zde představili lidové tance a písně, vystu-
povali v regionálních krojích. Velkým okamžikem byl zpěv písně „Paní mámo” 
společného česko-polského sboru. Společně jsme zhlédli vystoupení růz-
ných souborů a sborů, bavili jsme se a točili na kolotočích.

Tradice polského slezska – plánujeme společný výlet do Żor Osin na 
regionální pracovní dílny. Účastníci zhlédnou muzeum tradic. Poznají slez-
ské regionální tradice, zhlédnou předměty denní potřeby, vybavení slezské 
chaty. Společně se zúčastní regionálních pracovních dílen.

Světlo školy – polská škola oslaví svátek svého patrona. Společná mše 
v katolickém kostele bude v polštině i češtině, po ní se bude konat společná 
akademie ve škole. Dospělí účastníci se zúčastní přednášky na téma „Slez-
ské regionální tradice”, děti zhlédnou Galerii rodiny Holeszóv.

Čtení z kronik – touto aktivitou bude zakončen projekt. Setkáme se 
v české škole, kde žáci připraví vystoupení, seznámí se s údaji z kronik. 
V závěru bude vyhodnocen celý projekt.

Slovník sousedů – školy v březnu vyhlásily soutěž ve dvou kategoriích: pro 
děti do devíti let a děti do třinácti let. Úkolem žáků byl výběr slov do slov-
níku polsko-českého a nakreslení ilustrací. V soutěži zvítězili: V 1. katego-
rii: 1. místo Pawel Czerwik, 2. místo Hana Čaplová, 3. místo Lenka Fráňová. 
Ve 2. kategorii: 1. místo Nikola Kocjan, 2. místo – Weronika Liszka, 3. místo 
Ema Plisková. Posbírané materiály, práce dětí, fotografie ze setkání budou 
použity v naší publikaci.
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Nauczycielka 
Učitelka

Uczeń 

Žák 

Tornister 

Aktovka

Torba Sáček 
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Tablica 
Tabule

Nauczyciel 

Učitel

Uczeń 
Žák

Biurko 
Stůl
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Przybory szkolne 
Školní potřeby

Piórnik 
Tužka-case

Ołówek 
Tužka

Długopis 
Propisovací tužka

Kredki 
Pastelky

Linijka 
Pravítko

Kreda 
Křída

Książka 
Kniha

Podręcznik 
Učebnice

Zeszyt 
Sešit
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Las 
Les
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Wodospad 
Vodopád
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Krajobraz 
Krajina
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Słoń
ce 

Slun
eční

Palma 
Dlaň

Morze 
Moře

Morze 
Moře

Ośmiornica 

Chobotnice

Ryba Ryby
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Karp 
Kapr

Jaszczurka 

Ještěrka Żmija 
zmije

Ptak Pták

Biedronka 
Beruška
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Motyl 
Motýl

Wiewiórka 

Veverka

Łoś 
Los

Grzyb 
Houba
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Kwiat 

Květina

Truskawka Jahoda
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Nuty Noty
Fortepian 

Piano
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Flet 
Flétna

Saksofon Saxofon

Cymbałki 

Činely

Gitara Kytara



MUzyka i TanieC / HUdBa a TaneC MUzyka i TanieC / HUdBa a TaneC

34 35

Bęben 
Buben

Radio 
Rádio

Słuchawki Sluchátka

Głośnik Reproduktor
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Głos  Hlas

Piosenkarz Zpěvák

Baletnica 

Balerína

Tańcerka 

Tanečnice

Taniec 
towarzyski 

Společenský 

tanec
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Teatr Divadlo

Ciuciubabka 

Blindman je buff

Berek Štítek

Zabawa w chowanego Hra na schovávanou
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Latawiec 
Drak

Gra w piłkę 

Hrat fotbal

Puszczać latawiec 

Nechat drak

Gra w gumę 

Skakací guma
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Hulajnoga Koloběžka

Gra w klasy 
Skákací panák

Rower Kolo

Piłka 
Míč
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Gra planszowa Stolní hra

Huśtawka 

Houpačka

Szachy Šachy
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Bałwan 

Sněhulák

Śnieg 

Sníh

Sanki 

Sáně
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Góry 
Hory
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Namiot 
Stan

Ognisko 

Táborák

Turysta  

Turista

Kompas Kompas

Plecak 

Batoh
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Globus 
Glóbus

Plaża 
Pláž
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Paszport Cestovní pas

Samochód 
Auto

Autobus Autobus

Balon Balónek
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Samolot  

Letadlo

Statek 
Loď

Śmigłowiec 

Vrtulník



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

58 59



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

60 61



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

62 63



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

64 65



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

66 67



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

68 69



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

70 71



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

72 73



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

74 75



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

76 77



Galeria zdjęć / FoToGalerie Galeria zdjęć / FoToGalerie

78 79



aUTorzy PraC / aUToři děl

W „Słowniku sąsiadów” wykorzystano  
prace następujących uczniów: 

Lucie Bódiová | Dora Bonková | Markéta Burová 

| Michaela Diľová | Martin Folvarčný | 

Lenka Fráňová | Diana Gajdošová | Ondřej Geryk | 

Viktorie Havlová | Kryštof Jahn | Debora Anna 

Kořístková | Markéta Kotulánová | Tadeáš Kuzník | 

Hana Lichá | Anna Majerková | Jakub Miřácký | 

Adélá Mrázková | Veronika Nováková | 

Sofie Pavlisková | Tereza Pizurová | Ema Plisková | 

Bára Popková | Vojtěch Sikora | Eliška Strakošová | 

Kristýna Sýkorová | Jakub Vank | Eliška Zubíková | 

Paweł Czerwik | Marta Fajkis | Alicja Gorol | 

Nikola Kocjan | Emilia Kufel | Weronika Liszka | 

Zofia Michałek | Maja Piontek | Nina Skirtun | 

Skorupa | Jessica Zapart | Liliana Zientek

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP
PRZEKRACZAMY GRANICE
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