
2. mezinárodní setkání v Sofii Bulharsko 18. - 25. října 2015 

Setkání se zúčastnila skupina 9 studentů z Česka, skupina studentů z Litvy - spolu se svými 

bulharskými protějšky pracovali od neděle do pátku na vytýčených úkolech a interaktivních 

činnostech a poznávali školu, Sofii a okolí a život v rodinách. 

V neděli – den příjezdu se studenti ubytovali a strávili den v rodinách svých přátel. 

19.10. v pondělí si prohlédli školu a pracovali poté prezentovali své výstupy a interaktivní lekce a 

činnosti nejprve o přírodě – některé navazovaly na činnosti prováděné již při prvním setkání v Česku – 

například o Fibonaciho číslech v přírodě, Litevky seznámily své protějšky s litevskou krajinou – jejich 

hornatinou atd.  

Naši studenti prezentovali Litomyšlský zámek a okolí (Kristýna Kučerová a Jan Grúz) a provedli 

interaktivní hodinu s prezentací a interaktivními činnostmi na téma sokolnictví s obrázky denních i 

nočních dravců. Připravili Jana a Karel Kulhaví. Velký úspěch, měla didaktická hra pexeso (dílo 

studentky Moniky Netolické) – s obrázky dravců a sokolnických potřeb – Bulhaři hru neznali. Naši 

studenti byli překvapeni s jakým entuziasmem přistupuje zejména bulharská mládež ke všem 

hádankám, úlohám a kvízům – pro ně byla vše výzva.  

Bulhaři představili kamenné kostely a kláštery Ivanovo a také zvláštní folklórní zpěv, který byl zapsán 

do seznamu nehmotného dědictví UNESCO, který udržuje skupina Bistrishki babi. Při představování 

tkaní slavných koberců připravili pro všechny workshop se soutěží o nejkrásnější vzor, diváci – ostatní 

studenti a učitelé hlasováním vybrali vítězný vzor, který vytvořila naše  studentka Kristýna Kučerová. 

20.10.Úterý – Den byl věnován prohlídce Sofie. Podobně jako naši studenti v Praze bulharští studenti 

se ujali role průvodců a seznámili všechny s nejvýznamnějšími místy Sofie, její historií a památkam 

jako byl připraven velký zážitek – návštěva sofijského parlamentu. Studenti se při odborné vedené 

prohlídce v angličtině seznámili s tím, jak funguje vláda a kde zasedá parlament této země.  

21.10. Středa. Dopoledne byly další prezentace a workshopy ve škole – My jsme prezentovali o naší 

přírodě především Tomáš Smejkal, Kristýna Kučerová a další. Zajímavý byl úkol, kde studenti nad 

mapou referovali o tom, co mají které země společné a co se v těch ostatních nenachází.  

Litevky představily Vilnius, a další krajinu kolem Rokiškis do něhož se všichni podíváme na příštím 

setkání. Bulhaři představili nejvýznamnější přírodní rezervaci v severovýchodní části Bulharska u 

Dunaje Srebarna s unikátní faunou, kde žije mimo jiné i unikátní druh Dalmátský pelikán. 

Litevky měly na závěr porovnávací prezentaci všech 3 zemí nejprve univerzity, dále katedrály a pak 

příklady nejvýznamnějších památek architektury všech stylů. Tam bylo třeba upravovat některé 

nepřesnosti, které se vyskytly v prezentaci studentek – jako například – naše univerzita nese jméno 

krále Karla IV. a ne Charlese Darwina. Zajímavé bylo také hledání stop významných osobností našich 

národů, které žili v té druhé zemi (architekt Škorpil, český stavitel Václav Prošek, Libor Bayer atd...) – 

příprava na aktivitu, která se bude realizovat po Novém roce. 

Podvečerní koncert a představení: 

Odpoledne se neslo přípravami na vystoupení a koncert pro ostatní studenty, jejich profesory a 

rodiče. Litevští i naši studenti seznámili diváky připravenou prezentací s historickými zeměpisnými, 

kulturními a politickými aspekty své země. Prezentaci velmi pěkně připravil Jan Grúz a po částech se 

střídali v prezentování i další studenti naší výpravy (Míša Špulková, Kristýna Štěpánková a další) o naší 

zemi studenti již po druhé zazpívali všechny 3 písně – litevskou, českou a bulharskou, které se 

vzájemně naučili na jaře. Litevky v prezentaci o folklorních oblastech Litvy předvedli ukázky lidových 



písní. Naši studenti spolu s pedagogickým doprovodem pod vedením Lucie Hálové zatančili českou 

polku. Bulhaři pozvali na koncert školní kroužek folklórních tanců, jeho členové studenti školy -   

všechny okouzlili folklórními tanci v krojích.  Do tance pak na lidovou hudbu vtáhli i publikum. Naši 

studenti se nadchli exotikou nepravidelného rytmu a obdivuhodně rychle se naučili charakteristický 

krok balkánského folklóru. 

22.10. Čtvrtek – cesta vlakem do Plovdivu – město kultury roku 2017 – poznávání historického města 

s památkami starověku ale i středověku – město, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je hodně 

podporováno dotacemi EU. Bulharští studenti v roli průvodců obstáli na jedničku.  Město i cesta 

vlakem byl opravdu velký zážitek. 

23.10. Pátek – Cesta k 7 jezerům v pohoří Rila. Vyjeli jsme lanovkou na jeden z vrcholů a již cestou 

měli studenti za úkol všimnout si kolik přírodních pásem cestou projeli. U jezera obdivovali magické 

kruhy z kamenů – relaxační a meditační místo a u jezera prováděli s pomocí chemické mobilní 

laboratoře měření látek ve vodě jezera a další praktické úlohy v mezinárodních týmech. Počasí sice 

nepřálo krásným rozhledům, ale výstup byl v podstatě i sportovní výzva a test tělesné zdatnosti ve 

výškách nad 2500m nad mořem. 

24.10. Sobota – v ranních hodinách odjezd autobusem z nádraží Serdika domů do Česka. 

Zážitky z cesty a pobytu, poznatky z historie, místopisu, přírodovědy, památek architektury, víry a 

kultury, porovnávání naší země, způsobu života a myšlení s balkánskou kulturou, komunikace, 

předávání zkušeností a budování partnerství a přátelství, společná práce na nejrůznějších úlohách, 

které toto vše mají zprostředkovat je hlavním smyslem takových setkání a přispívá k rozšíření 

obzoru studentů i jejich pedagogického doprovodu. 

 


