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❚ ROZMANITÁ P¤EHLÍDKA HRNâÍ¤SKÉHO UMùNÍ
❚ OJEDINùLÁ AKCE V REGIONU
❚ DOPROVODN¯ KULTURNÍ PROGRAM 

Informace na www.kunstat.eu

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

Jak uvedlo vedení ‰koly, zapojení do
projektu bylo pro Základní ‰kolu ·ebetov
v˘zvou, protoÏe se dlouhodobû snaÏí 
dûtem zatraktivÀovat v˘uku cizích jazykÛ.
Pofiádá napfiíklad pfiedná‰ky hostÛ, ktefií
mají zku‰enosti se Ïivotem v zahraniãí,
a vede Ïáky k zájmu o zahraniãní dûní.
Lidé s mezinárodní zku‰eností se bûhem

Evropského projektového t˘dne stali také
patrony jednotliv˘ch zemí. Mûli za úkol
pfiedstavit ÏákÛm danou zemi a pomoci
jim s tvorbou informaãních panelÛ o ní.

KaÏd˘ den Evropského projektového
t˘dne byl vûnován jinému státu – Velké
Británii, Francii, ·panûlsku, Rusku a ·véd-
sku. Jako patroni zastupovali zemû napfiíklad
vyuãující cizích jazykÛ, pfiekladatelky a tlu-
moãnice z jazyka dané zemû nebo lidé, ktefií
z pfiíslu‰né zemû pocházejí.

Co je dÛleÏité pro dorozumûní se v za-
hraniãí a v jak˘ch situacích se potfiebuje-
me dorozumût? Nad tûmito otázkami se
Ïáci zamysleli pfii pfiípravû slovníãku frází,
kter˘ bûhem Evropského t˘dne vytvofiili
spoleãnû s uãiteli a patrony státÛ.

Do programu projektového t˘dne se 
zapojily i dûti z Matefiské ‰koly ·ebetov
a klientky pfiíspûvkové organizace Sociální
sluÏby, jeÏ v prÛbûhu t˘dne vytváfiely v te-
rapeutick˘ch dílnách sérii obrazÛ na téma
„Evropa na‰ima oãima”. Jejich práce byly
spoleãnû s obrazy dûtí ze základní a ma-
tefiské ‰koly pfiedstaveny na vernisáÏi
v závûreãn˘ den Evropského t˘dne. 

O tom, Ïe t˘mov˘ sport sbliÏuje a nezá-
leÏí pfii nûm na rase ãi národnosti, ale 
dodrÏování fair play, se Ïáci pfiesvûdãili
pfii sportovním utkání nazvaném „Sportuje
celá Evropa”. Utkání t˘mÛ se uskuteãnilo

pod vlajkou konkrétního státu a vedením
kapitána t˘mu – patrona dané zemû.

Souãástí posledního dne Evropského
projektového t˘dne byl také semináfi o ev-
ropském vzdûlávacím programu Erasmus+
uspofiádan˘ zástupci DZS. âtyfii desítky 
úãastníkÛ z fiad odborné vefiejnosti v oblas-
ti vzdûlávání se pfii nûm dozvûdûly, jaké
moÏnosti program institucím nabízí a jak
se do nûj mohou zapojit. Celkem 45 dûtí se

zúãastnilo také zábavn˘ch kvízÛ a soutûÏí,
které pro nû pfiipravili pracovníci DZS.

Evropské projektové dny se konaly jiÏ
potfietí, pofiádalo je 16 institucí ze v‰ech
krajÛ âeské republiky, jejichÏ návrhy 
programu akce vybrala odborná komise
z celkem 67 pfiihlá‰ek. 

Více o Evropsk˘ch projektov˘ch dnech
najdete na www.evropanasimaocima.cz. 

Foto: archiv Z· ·ebetov

Îáci Z· ·ebetov poznávali, jak se Ïije v evropsk˘ch zemích
„·kola v Evropû, Evropa ve ‰kole” nazvala Základní ‰kola 

·ebetov Evropsk˘ projektov˘ den, kter˘ pofiádala 5. ãervna 2015
za podpory Domu zahraniãní spolupráce (DZS). Abychom byli
pfiesní, ‰lo dokonce o projektov˘ t˘den, kter˘ v pátek vyvrcholil
v˘stavou prací, jeÏ dûti bûhem t˘dne pfiipravily.
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