
          

 

 

Divoká Evropa s Erasmem +  

Žáci a učitelé z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor se zúčastnili týdenního 

projektového setkání v rámci projektu s názvem Wildes Europa, který je součástí evropského 

programu Erasmus Plus. Ve dnech 3 - 8. 5 2015 se v Rakousku uskutečnil pobyt našich 

vybraných žáků a žáků partnerských škol z Jižního Tyrolska, Rakouska a Polska. Tématem 

tříletého projektu je biodiverzita v chráněných krajinných územích a seznámení se s ekologií a 

rozmanitostí druhů, kterou představily ve dvou dnech zaměstnankyně národního parku 

Seewinkel, nacházející se v oblasti Neusiedlersee, konkrétně u města Illmitz. Krom německého 

jazyka se žáci vzdělávali v oblasti ornitologie a botaniky. Navštívili farmy, ve kterých si prohlédli 

pro tuto oblast typické vinice, drůbež a u nás ne příliš rozšířený Šedo-maďarský skot. Došlo 

také na ochutnávku různých uzených pochutin, ekologicky pěstovaných bylinek a zeleniny. 

Celé dvoudenní poznávání bylo zpestřeno jízdou na kolech přímo v národním parku. Největším 

překvapením pro všechny byla pak čtvrteční jízda na raftech po jednom z ramen Dunaje. Pro 

všechny to byl velký adrenalin a skvělý zážitek. Při plavbě na raftu průvodkyně žáky seznámila 

s existencí bobrů žijících na tamních březích. Poté následovala procházka Národním parkem 

Lobau, kde se žáci dozvěděli o želvách bahenních, o volně rostoucích orchidejích a ke konci 

prohlídky národního parku se žáci sešli v informačním centru, které se může pyšnit svým 

kinosálem a také lesní školkou pro děti. Dokončením celého dne byla prohlídka krásnou Vídní. 



Celý projekt se zakončil pátečním fotografováním východu slunce a návštěvou informačního 

centra v Illmitz, kde žáci dostali veškeré podklady pro další odbornou práci na projektu a další 

zajímavé informace o národním parku, o kterém shlédli i film. Celý projekt se velmi vydařil, 

žáci si z něj přivezli mnoho zkušeností, zlepšili si svou komunikaci v německém jazyce a 

dozvěděli se spoustu věcí o ekologii. Všichni už se moc těší na září, kdy žáci se svými učiteli ze 

zahraničních států přijedou k nám do Tábora, a poté se program bude odehrávat na Boubíně 

na Šumavě.  

 

 

 


