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Ten umí to a ten zas tohle 
– projektov˘ den v Z· âerná Hora

Zástupci dvaceti sedmi rÛzn˘ch pro-
fesí ukázali ÏákÛm, co obná‰í jejich 
obor. Svá stanovi‰tû na ‰kole mûli napfi.
kosmetiãka, hasiãi, veterináfii, cestovní
kanceláfi, … Jednotlivá povolání byla
rozmístûna jak po ‰kole, tak mimo 
budovu ‰koly. Îáci se po skupinkách
aktivnû zapojili a mohli si jednotlivé
profese vyzkou‰et. 

Na‰e skupina si na vlastní kÛÏi vy-
zkou‰ela povolání novináfie. Seznámili
jsme se se základy novinafiiny a zjistili
jsme, Ïe tato práce není vÛbec jednodu-
chá. Ná‰ úkol byl jasn˘. Mûli jsme 
vypracovat ãlánek o tomto dni, v‰e 

nafotit, zeptat se na otázky, které nás
zajímaly, zkrátka, udûlat v‰e, co je ná-
plní kaÏdého novináfie. 

Myslíme si, Ïe projektov˘ den mohl
nûkter˘m ÏákÛm druhého stupnû po-
moci ve volbû budoucího povolání
a tûm men‰ím ukázat, co obná‰í jedno-
tlivé profese. 

Na závûr bychom chtûli podûkovat
v‰em, ktefií se na této opravdu povede-
né akci nûjak˘m zpÛsobem podíleli.

Text a foto: 
K. Perná, K. Suchá, S. ·mardová, 

P. Odehnalová, A. Koukalová, 
Podlouãková, N. Zelená a M. Komárek, 

Ïáci Z· – „novináfii” z projektového dne.

Novináfii.

Hasiãi.

JiÏ tradiãnû se osm˘m rokem konal 28. 5. 2015 v Z·
âerná Hora projektov˘ den. Tentokrát na téma
Povolání. Zúãastnila se jej celá ‰kola, celkovû na tfii
sta ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly.

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej samostatnû stojícího RD 6+2, 952 m2, 
se slunnou zahradou a dvojgaráÏí 

v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info v RK.  
Cena 4.190.000 Kã (k jednání) + provize RK. 

Aktuálnû hledám
Pro konkrétního zájemce 

s vyfiízen˘m financováním 
naléhavû hledám byt 2+1 

kdekoliv v Blansku. 
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé 

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma.


