Projekt – Let´s be friends and help our nature together– mezinárodní výměna studentů
ŽÁKOVSKÁ SETKÁNÍ:
Kolín, 12. - 18. 5. 2019
Rafina (Řecko), říjen/listopad 2019
Cardedeu (Španělsku), květen 2020
Nyní hledáme ubytování pro 24 studentů ze škol v Lotyšsku, Bulharsku, Řecku a Španělsku v termínu
12.5.–18.5.2019 na setkání v Kolíně.

Vážení rodiče,
V rámci projektu Erasmus+, o kterém jsme již informovali během měsíce září (školní web – záložka
Erasmus+) připravujeme výměnné pobyty našich a zahraničních studentů.
ŽÁKOVSKÁ SETKÁNÍ:
První setkání žáků partnerských škol se bude odehrávat ve dnech 12.-18.5. 2019 zde, v Kolíně.
Druhé setkání proběhne v říjnu – listopadu 2019 ve městě Rafina, na partnerské škole v Řecku.
Třetí setkání se uskuteční v květnu 2020 ve městě Cardedeu, na partnerské škole ve Španělsku.
Naši žáci se tedy stanou na týden jak hostiteli svých kamarádů z partnerských škol, tak i jejich hosty.
Pro začátek je nutné vyřešit možnost ubytovat žáky z partnerských škol v rodinách našich žáků.
Ubytování žáků z partnerských škol určitě napomůže rozvoji komunikativních schopností a dovedností
našich žáků, přinese možnost získat nové kamarády z ciziny.
Je celkem zřejmé, že poskytnutí ubytování pak bude hrát roli ve výběru žáků naší školy, kteří se zúčastní
pobytů v Řecku a ve Španělsku. Dalšími kritérii pro výběr žáků pro pobyty v Řecku a Španělsku bude
aktivní účast na aktivitách projektu a pochopitelně hodnocení kázně, zájem o práci v předmětech
anglický jazyk a dalších předmětech, vztahujících se k projektu – přírodopis, pěstitelské práce apod.
Výjezdů se budou účastnit žáci 5.–9. ročníků.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o ubytování žáků z partnerských zemí, prosíme o vyplnění
následující informativní a nezávazné přihlášky:
https://tinyurl.com/ybsdw2hk

V případě zájmu se pro bližší informace obraťte na Mgr. Hanu Pakandlovou a Mgr. Evu Skalníkovou.
O projektu budete také blíže informováni během třídních schůzek dne 27.11.2018 (Sendražice) a
28.11.2018 (Ovčárecká).

