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ZŠ Cetkovice hledá vyučující 1. stupně
Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace

se sídlem Cetkovice Náves 91, 679 38 Cetkovice

hledá učitele/učitelku 1. stupně na celý pracovní úvazek 
s termínem nástupu 25. 8. 2022.

Požadujeme splnění kvalifikačních požadavků pro tuto pozici,  
znalost anglického jazyka a hru na hudební nástroj.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 516 477 525
Žádosti a životopis zasílejte na e-mail: zs.cetkovice@centrum.cz

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: www.zs-cetkovice.cz

NAŠE VÝROBKY NAKOUPÍTE V SÍDLE FIRMY YVONNE KREJČOVSKÁ FIRMA, CHRUDICHROMY č. 71
Telefon: 604 810 748 nebo 516 454 087, Iva Unčovská nebo Daniela Mazalová, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

DVĚ GENERACE ŠVADLENEK UŽ PRO VÁS ŠIJÍ OD ROKU 1991
Věnujeme se výrobě dámských dederonových a balněných zástěr, 

pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny 

v konfekčních a nadměrných velikostech. 
Vzory se průběžně a pravidelně mění.
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Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí 
	 V	 prosluněných	 májových	 dnech		
se	studenti	Gymnázia	v	Rájci-Jestřebí	
vydali	 za	 hranice	 k	 našemu	 západní-
mu	sousedu.	V	týdnu	od	9.	do	15.	květ-
na	se	zde	setkali	na	plánované	schůz-	
ce	 se	 svými	 vrstevníky	 z	 Německa,	
Maarska	 a	 Slovenska.	 Setkání	 pro-
běhlo	pod	záštitou	projektu	Erasmus+	
pod	 názvem	 „Jednota	 v	 rozdílnosti“,	
který	 slouží	 k	 vzájemnému	 poznání		
a	 diskuzi	 o	 národních	 identitách.	 Té-
matem	 této	 poslední	 schůzky,	 která	
proběhla	 v	 severoněmeckém	 Braun-

ním	 průvodcem.	 Díky	 jeho	 poutavé-	
mu	 vyprávění	 nebylo	 vůbec	 náročné	
udržet	 pozornost,	 a	 dozvědět	 se	 tak	
spoustu	 zajímavých	 věcí	 o	 historic-
kých	 památkách,	 kterými	 centrum	
města	 oplývá.	 Zlatým	 hřebem	 celého	
dne	pak	byla	okružní	jízda	lodí,	kterou	
si	 studenti	 opravdu	 užili.	 Večer	 pak	
měli	 volný,	 a	 tak	 se	 mohli	 ještě	 pro-
cházet	 po	 městě	 Wolfsburg,	 kde	 byli	
ubytováni.
	 Nezapomenutelná	 byla	 také	 ná-	
vštěva	automobilovému	centra	Volks-
wagenu,	 nazvaného	 Autostadt.	 Jde		
o	obrovský	výstavní	areál	nacházející	
se	 vedle	 největšího	 výrobního	 centra	
na	světě.	Celé	výstaviště	bylo	rozděle-
no	do	několika	pavilónů.	Každý	z	nich	
byl	 ve	 znamení	 jedné	 z	 automobilo-
vých	značek	veliké	rodiny	VW	Group.	
Studenti	se	zajímali	o	výrobky	značek	
Audi,	 Seat,	 Porsche	 a	 samozřejmě		
i	 naší	 Škody,	 prohlíželi	 si	 unikátní		
exponáty	 v	 muzeu	 historických	 vozi-
del	a	v	pavilonu	Volkswagenu	si	mohli	Ráječtí studenti v severoněmeckém Braunschwigu

na ostře střeženém hraničním přechodu v Německu
schwigu,	 byly	 mezinárodní	 organi-	
zace.
	 Místní	 škola	 si	 pro	 své	 zahraniční	
hosty	 připravila	 bohatý	 program,	 ze	
kterého	 si	 naši	 studenti	 odnášeli	 bo-	
hatou	 porci	 zážitků	 a	 nevšedních	 doj-
mů.	 Již	první	den	byl	pro	mnohé	pře-
kvapením.	 Dostali	 se	 totiž	 na	 místo	
dříve	ostře	střeženého	hraničního	pře-
chodu,	 který	 byl	 vybudován	 na	 bý-	
valém	 pomezí	 mezi	 kdysi	 existující	
NDR	 a	 NSR.	 Dnes	 je	 toto	 místo	 pří-	
mo	v	srdci	území	Německa.	Později	se	

zkusit	jízdu	na	simulátorech.	Studenti	
byli	z	prohlídky	nadšení	a	nakonec	se	
rozhodli	pozměnit	odpolední	program	
a	zůstat	v	areálu	po	zbytek	dne.
	 Poslední	den	byli	studenti	rozděleni	
do	rodin	německých	kamarádů.	S	nimi	
pak	hráli	různé	hry,	odpočívali	na	za-
hradě	 a	 vyměňovali	 si	 zajímavosti		
o	svých	zemích.	Později	 se	vydali	do	
města,	zastavili	se	v	nákupním	centru	
a	 uspořádali	 si	 piknik	 německých	
sladkostí	v	nádherném	parku.	Poslední	
chvíle	 byly	 zakončeny	 procházkou		
a	konverzací	v	různých	jazycích.
	 Jak	 vidno,	 studenti	 z	 Gymnázia		
v	Rájci-Jestřebí	se	rozhodně	nenudili,	
poznali	nové	věci,	 získali	nové	vědo-
mosti,	a	především	navázali	nová	přá-
telství	 se	 svými	 vrstevníky	 z	 jiných	
evropských	 států.	 Všichni	 zúčastnění	
odjížděli	 spokojení	 a	 nyní	 se	 mohou	
již	těšit	na	další	projektová	setkání.

Text: Kryštof Popelka 
a studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí

Foto: archiv školy

studenti	přesunuli	do	
prostorů	 partnerské	
školy	v	Braunschwi-
gu,	 kde	 vzájemně	
debatovali	o	budouc-
nosti	 Evropské	 unie	
a	 NATO	 a	 shlédli	
připravené	prezenta-
ce.
	 V	 následujících	
dnech	mohli	mladí	
hosté	 ocenit	 krásu	
historického	 města	
Braunschwigu,	a	to	
především	 při	 ob-
sáhlé	komentované	
prohlídce	 s	 cha-
rismatickým	 míst-


