
Aktivity Gymnázia K. V. Raise jako přidružené školy UNESCO 
ve spolupráci se SLSŘ Vysočina 

7. −11. 11. 2011 se v irském Dundalku uskutečnila mezinárodní konference 

učitelů AEC-NET ASIA-EUROPE CLASSROOM NETWORK CONFERENCE. 

Českou republiku reprezentovala Lada Leszkowová z Gymnázia K. V. Raise 

Hlinsko a Milan Hausner ředitel ZŠ Lupáčova Praha. Konference se 
zúčastnili vždy dva reprezentanti z každé evropské a asijské země. Celá 

událost se skládala ze tří částí: přednáškové (kde byly jasně definovány 

nezbytné dovednosti učitele 21. století, obzvlášť pak jeho vysoká digitální 

gramotnost), kulturní (vedle irského kulturního dědictví se měli účastníci 

možnost seznámit i s kulturou ostatních participujících zemí) a nejdůležitější 

část byla projektová (spolupráce na mezinárodní úrovni). 

Již před konferencí někteří účastníci navrhli a zaregistrovali své 

mezinárodní projekty (celkem 33), během konference tyto projekty představili 
a snažili se získat pro spolupráci ostatní země. Jedná se o on-line projekty 

v angličtině, trvající 6 měsíců (od ledna do června) a studenti zaregistrovaní 
v daném projektu si budou vyměňovat informace, fotky, videa a zkušenosti 

se studenty participujících zemí. 

Gymnázium K. V. Raise přišlo s projektem Globální divadlo. Studenti 

daných škol budou nacvičovat krátké divadelní představení v angličtině na 
dané globální téma. Zkoušky budou probíhat od ledna do května a během 

tohoto období budou studenti ve spojení se studenty zaregistrovaných zemí 

(budou si vyměňovat fotky či videa ze zkoušek, zážitky a komické momenty). 

Do této chvíle se zaregistrovaly školy z Estonska, Litvy, Malajsie, Maďarska 

a Irska. Představení pak budou ve všech školách prezentována formou 
kreativního videa a hlavně však na studentském festivalu, který se v červnu 

uskuteční v Hlinsku. 

Gymnázium K. V. Raise se zaregistrovalo také do singapurského 

projektu "Homeseek"− koncept domova, filipínského projektu "Folklore 
Galore" (kde představí hlineckou památku UNESCO Maškary na Hlinecku) 

a švédského projektu "Picture it" (studenti budou vystavovat zajímavé 

umělecké fotografie ze svého okolí). Gymnáziu se dále podařilo získat 
kontakty na singapurském a irském ministerstvu školství a vytvořit prostor 

k další spolupráci s těmito zeměmi. Jsme velmi rádi, že naši studenti budou 

mít možnost poznat kultury dalších zemí, seznámit se s lidmi ze vzdálených 
částí světa, komunikovat v angličtině a využívat ICT prostředky pro 

obohacení života na gymnáziu. 

V rámci projektu Foklore Galore se skupina studentů z Gymnázia 

K. V. Raise pod vedením Diany Mucksteinové spojila se studenty z Litvy 



a Rumunska. Vyměňovali si informace, fotografie a videa, která se týkala 

místních lidových obyčejů, tradic a mýtických postav. Studenti GKVR poslali 

partnerům video hlineckého masopustu a video klasické české mýtické 

postavy − Bílé paní, kterou sami utvořili. 

http://www.youtube.com/user/FolkloreGalore/videos 

Projekt zpřístupňuje bohatou a nadčasovou kulturu města/země 
každého účastníka prostřednictvím místa, mýtů, legendy, literatury, místní 

poezie a folklóru. Každá země a kultura se obohacuje prostřednictvím 

srovnávání svých tradic s tradicemi jiných zemí. On-line vyprávění 

a odesílání fotografií/videí umožnilo studentům nejen dozvědět se něco 

o kultuře jiných zemí, ale i o kultuře své. Komunikačním jazykem byla 

angličtina. Zúčastněné týmy byly rovněž vyzvány, aby sdíleli svůj místní 

folklor pomocí krátké herecké etudy. Naši studenti tak učinili v případě Bílé 

paní. 

 

KONFERENCE v Malajsii 

Během všech výše zmíněných mezinárodních aktivit a díky statutu 

přidružené školy UNESCO navázali studenti a učitelé GKVR množství 

mezinárodních kontaktů a díky jim se dostali jako jediní reprezentanti ČR na 

konferenci do Malajsie. 

Studenti Gymnázia K. V. Raise navštívili ve dnech 23. 3. – 2. 4. 2012 

jihovýchodní Asii, konkrétně státy Singapur a Malajsii. Účastníky byli 

studenti Tomáš Pšorn (8. A), Martin Pavliš a Vojtěch Matěna (oba ze 7. A) 

a dva pedagogové Mgr. Marian Solčanský a Mgr. Lada Leszkowová. 

 Cesta začala v Singapuru, ve kterém jsme navštívili všechny důležité 

pamětihodnosti. Odtud jsme se autobusem přemístili do Malajsie. Jeden den 

jsme strávili na internátní škole SBP Integrasi Selandar v Jalan Batangu, což 
byl pro nás jeden z nejhezčích zážitků, protože jsme prožili den v muslimské 

škole a to přímo ve výuce. Odtud jsme se přemístili do Melaky, kde se konalo 

sympózium „Global Culture Generates World Unity“, které bylo hlavním 

cílem naší zahraniční cesty. 

 Sympózia se zúčastnili studenti ze 4 evropských zemí (Česká 
republika, Itálie, Nizozemí, Portugalsko), 7 asijských zemí (Brunej, Laos, 

Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko) a 1 australské země (Jižní 

Austrálie). Účastníci Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku byli jediní, kteří 
reprezentovali Českou republiku. Sympózium bylo zaměřeno na 

problematiku kulturních rozdílů a na jejich toleranci. Sympózium tvořila 

série přednášek (přednášel například malajský ministr školství), prezentací 



a kulturních akcí (prohlídka historické Melaky, kulturní vystoupení 

jednotlivých účastníků). Za Gymnázium K. V. Raise jsme na sympóziu 

vystoupili dne 30. 3. a to jak prezentací v dopoledních hodinách, tak 

tanečním vystoupením (podle choreografie pana Dospěla z Vysočanu) 

v podvečerních hodinách. Komunikace probíhala v anglickém jazyce, každý 

účastník měl možnost učit se komunikovat i v jiných jazycích. Sympózium 

bylo po organizační stránce velmi dobře uspořádáno. Všichni účastníci na 
závěr sympózia obdrželi upomínkové předměty a účastnické certifikáty. 

Poslední den jsme strávili prohlídkou hlavního města Malajsie, Kuala 

Lumpur, odkud jsme i odlétali zpět do vlasti. 

 Zahraniční cesta byla nesmírně přínosná jak pro nás, pedagogy, tak 

i pro zúčastněné studenty, a to v mnoha ohledech. Bezprostředním přínosem 

bylo samo hlavní téma sympózia, o kterém mohli mezi sebou studenti 

jednotlivých zemí diskutovat. Další zkušeností byl fakt, že veškerá 

komunikace probíhala v anglickém jazyce a nutno podotknout, že se naše 
angličtina během této krátké doby velmi zlepšila. Největším přínosem však 

bylo proniknutí do odlišné asijské kultury, navíc silně ovlivněné islámem, 

které jsme mohli být alespoň na krátkou dobu součástí. 


