Niveau B1
TEMATICKÝ OKRUH: Škola a vzdělávání
TÉMA: Partnerství škol
ZADÁNÍ ÚKOLU:
Situace:
Hosté z Vaší partnerské školy poprvé navšívili Vaši školu. Jako zástupce/zástupkyně studentů máte za úkol
je přivítat a seznámit se školou.
1. Monolog (4-5 minut)




Informujte je o vybavení učeben a školy. (viz příloha 1)
Přibližte jim spektrum vyučovacích předmětů na své škole.
Vysvětlete v čem spočívá atraktivita (přednosti) Vaší školy.

Příloha 1

http://www.renox.at/sprachlaborlab300.php

http://www.myheimat.de

2. Dialog (8-10 minut)
Po této krátké prezentaci diskutujte se svými hosty o detailech možného výměnného programu pro
studenty (návštěva „Dne otevřených dveří“, účast na vyučování a prohlídky podniků) z pohledu
studentů/studentek.




Porovnejte „Den otevřených dveří“ na své a partnerské škole (viz příloha 2)
Zeptejte se, jak dlouho studenti/studentky Vaší školy můžou zůstat v Plzni a kde budou bydlet a
také, jak dlouho chtějí hosté zůstat u Vás.
Navrhněte, jaký druh podniků lze u Vás navštívit a které byste rádi navštívili v Plzni.

Ins Tschechische übertragen von Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Universität Wien).
Příloha 2
Domovská stránka plzeňské školy:
http://www.oa.pilsedu.cz
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 5. prosince 2015 Vás zveme od 9:00 do 13:00 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Ve sborovně školy (místnost 108, I. patro) můžete zhlédnout úvodní prezentaci naší školy a vyslechnout informace
o přijímacím řízení z úst ředitele školy Mgr. M. Skuhravého.
Začátky: 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 hodin
Můžete si prohlédnout školu – v říjnu 2015 uplynulo již 102 let od otevření budovy školy .
Budou zpřístupněny vybrané učebny a v nich Vás budou očekávat ochotní učitelé – průvodci, kteří Vás seznámí
s vyučovanými předměty a zodpoví případné dotazy.

Patro

Místnost

Informace
o vyučovacím
předmětu

I.

103

Fiktivní firma

I.

114

Cvičení z účetnictví
pdf k vytištění

I.

118

Ekonomika

I.

119

Ruský jazyk

II.

205

Německý jazyk

II.

209

Informační
technologie

II.

213

Anglický jazyk

II.

214

Francouzský jazyk

II.

219

Český
jazyk
společenské vědy

a

301

Písemná
elektronická
komunikace

a

III.

III.

317

Matematika, Fyzika

Die kompetenzorientierte mündliche Reife- und Diplomprüfung Lebende Fremdsprachen/© CEBS

