Pozor! Pozor! Hledá se nová redakční rada našeho skvělého školního
časopisu. Zájemci se prosím hlaste u paní učitelky Tesárkové.

JAZYKOVÝ KURZ V EXETERU
Poslední dva prázdninové týdny jsem strávila na metodickém
kurzu pro učitele angličtiny ve Velké Británii. Bylo to čtrnáct dní
plných zajímavých a někdy i dobrodružných zážitků – od cestování letadlem až po poznávání anglického způsobu života.

„DOMA“
ŠKOLA

KATEDRÁLA

Bydlela jsem v hrabství Devon, v krásném starobylém městě
Exeter. Už samotná cesta do školy byla historickou exkurzí, vedla kolem katedrály postavené ve 12. století, úzkými uličkami
středověkého centra města až k řece. A přestože výuka ve škole byla na vysoké úrovni a naučila jsem se spoustu nových věcí,
budu vzpomínat i na polední pauzy na oběd, které jsme trávili
pozorováním lodí a krmením racků v místním přístavu.
Součástí kurzu nebyla jen výuka, ale i několik výletů. Navštívili
jsme řadu různých míst, od přírodních parků a historických
měst, až po středověké hrady a rybářské vesnice na pobřeží Atlantického oceánu.
Velmi mile mě překvapilo
zdvořilé a vlídné chování Angličanů, ať už ve škole, na
ulicích nebo v hostitelské
rodině. Jejich povědomí o
České republice není velké, což vedlo k několika úsměvným situacím, například když mi paní domu vysvětlovala, jak funguje
rychlovarná konvice v domnění, že jsem ji ještě nikdy neviděla.
Byla to neocenitelná zkušenost a já jenom doufám, že se žákům, se kterými navštívím město Hastings, bude v Anglii líbit
minimálně stejně jako mně.
Paní učitelka Alice Křížová

ZE ŠKOLNÍHO SEŠITU

Rozhodl jsem se popsat svoji kamarádku značky Topgal. Můžu se na ni
spolehnout, nikdy mě nenechá přijít
do školy bez pomůcek a nepřipraveného. Je malá, ale praktická. Má tajné
úschovny a kapsy. Jedna se nachází
pod reflexním proužkem a pod černou
síťkou. Její základní barvy jsou modrá
a černá. Modře zbarvený má podklad
a černé švy, které ji drží pohromadě.
Dále na ní najdete i bílou a šedou barvu a to mezi kapsami. Z každé strany
jsou držadla na pití. Ve dvou velkých
kapsách nosím učebnice, pracovní listy
a penál. Malé kapsy používám na svačinu a klíče. Škola končí,
já ji beru za malé ucho a
společně jdeme domů.
Ona hlídá moje věci a já
ji za odměnu nosím na
zádech.

Jan Staněk, 7. třída

St. Leonards on sea, Hastings
What is it?
This is a part of the town where we
will stay for a week, will study English, will have a bath in the Atlantic
ocean and will
know English habits. Hurray!

Vyprávění o jazykovém
kurzu žáků v Hastings
přinese říjnové číslo
Kravinek.

Kravaře v rámci „study abroad“
Milou tradicí se staly jarní i podzimní návštěvy amerických studentů v naší vísce. Odkud jsou studenti, jaký
obor studují, jak dlouho a proč v Praze na USAC pobývají a co to vlastně USAC je, jsme se zeptali Dáši Ejemové, koordinátorky jejich pobytu v ČR a jedné z hlavních organizátorek výjezdu do Kravař:
„USAC (University Studies Abroad Consortium) je nezávislé konsorcium amerických univerzit, které se zabývá zajišťováním zahraničních studijních pobytů. Studenti jsou z univerzit v USA, těch je drtivá většina. Každý semestr jich je několik i z Korey, protože USAC má
výměnu s Yonsei University v Soulu. V Kravařích ale
myslím nikdo z našich Korejců zatím nebyl. Studenti
doma studují nejrůznější obory, od literatury a učitelství přes ekonomii a přírodní vědy po mezinárodní
vztahy a politologii, a to není kompletní výčet. Do Prahy přijíždějí obvykle na jeden semestr, několik studentů i na celý akademický rok (zimní a letní semestr).
"Study abroad" je v USA velmi populární, studenti mají mít možnost žít a studovat delší dobu v jiné zemi,
která je často velmi kulturně odlišná od jejich domoviny“.
Můžeme být pyšní na to, že díky milému přijetí studentů na naší škole, obecním úřadě i v hospůdce
U Doušů se povědomí o Kravařích mezi americkými studenty rozšířilo a chtějí nás na podzim opět poctít
svojí návštěvou.
Paní učitelka H.Tesárková

Včelařský kroužek Včelaříci
zahajuje svoji činnost
Scházíme se každou středu od 15
do 17 hodin buď ve škole, nebo
přímo u včeliček na zahradě pana
včelaře Miroslava Fikara. Poznáváme včely, vyrábíme svíčky ze včelího vosku, stáčíme med a také soutěžíme a účastníme se výletů za
včelami po celé republice. Účast
v kroužku je zdarma.

Fota měsíce září

Houby rostou přímo před školou
Paní Petráková zachránila
vlaštovku.

Za Včelaříky, kteří se na vás těší,
Petr Grušpier, Dan Korn, Miroslav PODĚKOVÁNÍ
Za celou školu děkuji zastupitelům Kravař, Stvolínek i Blíževedel
Fikar
a samozřejmě zemědělskému družstvu AVENA za obrovskou podporu, díky které máme nádherné školní atrium s venkovní učebnou.
Stavbu dirigoval pan Lůžek
a skvělými nápady přispěl
pan starosta—geologická
sbírka, ukázky ptačích budek
a čapí hlídka dotváří jedinečnou atmosféru školy. Děkujeme!
Z.Šmída

