
 

Divoká Evropa s Erasmem + 

Žáci a učitelé ze školy VOŠ a SZeŠ Tábor se zúčastnili již druhého setkání v rámci 

projektu Wildes Europa, který je součástí evropského programu Erasmus Plus. Ve 

dnech 20.9. – 25.9. 2015 se v oblasti Národního Parku Šumava uskutečnil pobyt 

našich vybraných studentů a žáků partnerských škol z Jižního Tyrolska, Rakouska a 

Polska. Tématem tříletého projektu je biodiverzita v chráněných krajinných 

oblastech, národních parcích a zemědělství v těchto teritoriích. Žáci zemědělské 

školy byli tentokrát hostitelé, a tak si již v neděli připravili naučně zábavný program, 

který zahraniční studenty seznámil s historickými postavami města Tábor. V pondělí 

následovalo stručné představení budovy školy, botanické zahrady a odjezd na 

Horskou Kvildu.  

V Horské Kvildě už na žáky čekali pracovníci NP, kteří si na pondělní odpoledne 

připravili interaktivní program ve formě prezentace o NP Šumava. Další dny 

směřovaly přímo do přírody. Na úterý byla připravena prohlídka Biofarmy Slunečná, 

kde žáci ochutnali mléčné BIO produkty, navštívili galerii, která je propojena 

s historickými prvky farmy a mohli se kochat neobyčejně krásnou krajinou 

Šumavského národního parku. Odpoledne následoval 8 kilometrový okruh přes 

Stožeckou kapli, kde studenti prozkoumávali prales. Ve středu byla naplánována 

návštěva nového infocentra na Horské Kvildě, které je zaměřeno na téma vysoké 

zvěře. Hned po prohlídce následoval pochod spojený s výzkumem vodního života 

v řece Vydře na Turnerovu chatu  a  nakonec prohlídka hradu Kašperk. Čtvrtek byl 

obohacen cestou do Národního parku Bavorský les, kde najdeme nejdelší stezku 



v korunách stromu na světe a oboru s chráněnými druhy zvířat. Po procházce 

v Bavorském lese nesměla chybět trocha adrenalinu, a tak další zastávka směřovala 

na Zadov do lanového centra. V pátek ještě pokračoval program v infocentru Kvilda, 

na Chalupské slati a u sovích voliér na Borových Ladech. Z projektu si žáci odnesli 

mnoho zkušeností, rozšířili si vědomosti o biodiverzitě, navštívili mnoho zajímavých 

míst a hlavně se zlepšili v komunikaci v německém jazyce. Táborská zemědělská 

škola jakožto hostitel si týden užila a už se těší na květnovou návštěvu Polska.  

 

 


