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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ ELEKTRIKÁŘ 
A TOPIČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV 
S PRAXÍ

➔ KONTROLOR
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Studenti sekundy pfii znalostním kvízu o nûmecky mluvících zemích.

Hned na první zastávce na cestû po
Evropû na studenty d˘chla germánská
kultura. Kraviãka Milka, Albert
Einstein, fietûzec Kaufland nebo zná-
mí sportovci se pfiedstavili hned v
úvodu prezentace nûmecky mluvících
zemí. Bylo vhodné dávat pfii prezen-
taci pozor, následoval totiÏ soutûÏní
kvíz o sladké odmûny. Pokud nûkoho
pfiem˘‰lení unavilo, byly pfiipraveny
i typické nûmecké pochutiny jako 
‰trÛdl, linecké cukroví, vídeÀsk˘ 
fiízek nebo frankfurtské párky. Za 
doprovodu písnû Vãelka Mája v nû-
meckém provedení Ïáci pomalu 
pokraãovali v cestû Evropou aÏ do
Francie. Îáci tercie pfiipravili prezen-
taci francouz‰tiny, kterou se uãí devût
mûsícÛ. Uãebna francouz‰tiny na bla-
nenském gymnáziu jiÏ sama o sobû
navozuje atmosféru „malé Francie”.
Pfiípravû prezentace vûnovali studenti se
svou francouz‰tináfikou PhDr. Ivanou

za zvuku francouzské hymny.
Jejich vystoupení bylo doplnûno
prezentací Francie, zpûvem a tan-
cem dvou francouzsk˘ch písní. Na

závûr byla pro hosty pfiipravena 
ochutnávka nûkolika francouz-
sk˘ch jídel (buche-tradiãní vánoãní
dezert, quiche–slan˘ koláã, crepes-
palaãinky). Pfiíjemnû strávené do-
poledne snad pfiispûlo k tomu, Ïe
rozhodování o druhém jazyku bude
pro sekundány o nûco málo jedno-
du‰‰í.

Znalost cizích jazykÛ je v dne‰-
ním svûtû jedním z klíãÛ k dosaÏe-
ní profesních úspûchÛ. Cílem 
projektu Den Evropy na Gymnáziu
Blansko je propagovat v˘uku cizích
jazykÛ mezi rodiãi, ktefií rozhodují
o jazykovém vzdûlání sv˘ch dûtí,
protoÏe klíãem ke správné volbû 
cizího jazyka není to, zda je dan˘
jazyk na vrcholu popularity, ale to,
jak takov˘ jazyk jejich potomci
v budoucnu vyuÏijí v praxi.
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Jakubcovou dost ãasu a úsilí. Îáci oble-
ãeni v kost˘mech prezentujících 
nûkteré francouzské profese (vinafii,
pekafii, malífii,…), vstoupili do tfiídy

Pfiedvolební kampaÀ cizích jazykÛ
Pfied studenty sekundy gymnázia stojí kaÏdoroãnû rozhodnutí o v˘bûru druhého cizího jazyka. Pfii koneãném v˘bûru jazykÛ, kte-

ré budou od tercie ve tfiídû vyuãovány, se vyhovuje vût‰inovému zájmu dûtí i rodiãÛ.  Od tercie tedy budou otevfieny dvû jazykové
skupiny - nûmãina a francouz‰tina. S v˘bûrem sekundánÛm jiÏ tradiãnû pomáhají jejich star‰í spoluÏáci, ktefií si pro nû pfiipravili
prezentace jednotliv˘ch jazykÛ. Aby bylo pro Ïáky jejich rozhodování snaÏ‰í, vyuÏili vyuãující cizích jazykÛ kvûtnového Dne Evropy.


