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Častolovice - V pondělí 6. května se žákům 8. a 9. ročníků Základní
školy v Častolovicích naskytla unikátní příležitost otestovat své

dosud nabyté vědomosti z anglického jazyka.

Na naši školu byli totiž poprvé pozváni anglicky mluvící dobrovolníci ze vzdělávacího a rozvojového  OKO sídlícího v Rychnově nad

Kněžnou. Skupina čtyř mladých lidí,  Irka, Skotka, Francouzka a Rakušan se rozdělili do dvojic a všichni žáci měli po prostřídání možnost
pracovat se všemi mluvčími.

Ti si pro naše žáky  několik zajímavých konverzačních aktivit a snažili se zpočátku nedůvěřivé žáky „rozmluvit".

Většina z nich, hlavně těch starších, nakonec pochopila, že je to jedinečná  vyzkoušet „svou angličtinu" a spadl z nich pochopitelný

počáteční ostych.

Poprvé, ale rozhodně ne naposledy

Tento první pokus o multikulturní setkání na častolovické škole se velmi vydařil, žáci zkušenost kvitovali s nadšením, a proto jsme se

rozhodli pokračovat v této tradici a zvát rodilé mluvčí na naši školu od příštího  roku pravidelně.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem mluvčím – Bex, Anne, Lisa a Martin a samozřejmě také paní Jitce Bartošové ze vzdělávacího
centra OKO za jejich ochotu a vstřícnost. Těšíme se na další .

⋌Andrea Micherová

⋌Jana Řízková

Autor: Redakce
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Deník Slevy Deníku Psychologická poradna ŠÍP Vzpomínej iGlanc 770 tipů na cesty MS v hokeji 2013 Autoweb více
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Kontakt na redakci. Proč inzerovat v novinách - www.reklamavnovinach.cz

Bačetín, Zdobnice – Až do včerejšího odpoledne

mohli zájemci o posty zastupitelů  Bačetína a

Zdobnice podávat své kandidátky. Přestože ve

Zdobnici se volby staly doslova…

Ženy k obrazovkám
prý táhnou zdatní
gladiátoři na ledě

Rychnovsko – Hokej je tvrdý

sport. Hráči se tlačí na mantinel,

na ledě se fauluje, občas teče

krev. Leckdo by si myslel, že
taková podívaná se líbí jen

mužům a že…

Derby jasně pro
Dobrušku

Dobruška – Základní část nejvyšší

soutěže národních házenkářek

spěje ke svému závěru. Hráčky

Sokola Dobruška v derby jasně
přehrály sousední Krčín a před

posledními…

Žlutá mince stačí
k boji proti rakovině

ŽLUTÝ KVÍTEK se zelenou

stuhou. Letošní barevná varianta

již tradičního symbolu Ligy proti

rakovině, který si mohli včera
koupit lidé v ulicích měst v celé

republice.…
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