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INFORMACE O DĚNÍ VE ŠKOLE DNES PRO VÁS EXKLUZIVNĚ 
NEWS TODAY 

 STÁŽISTÉ NA NAŠÍ ŠKOLE 

Po druhé světové válce, v roce 1948, se skupina 
mladých nadšených studentů rozhodla už navždy 
zajistit mír po všech stránkách, bořit stereotypy a 
předsudky, a tím i spojovat a seznamovat kultury 
navzájem. Tak vznikl AISEC, studentská organizace, 
která pomáhá rozvíjet a objevovat potenciál mladých 
lidí, kteří mají chuť přijímat nové výzvy a nebojí se 
samostatnosti, komunikace a cestování. Prvním 
prezidentem se stal Čechoslovák J. Zich a hlavní 
ústředna se nacházela v Praze. V dnešní době působí 
ve více jak 126 zemích s pomocí jasně určených rad a 
pravidel, jako uvědomování si svých hodnot nebo 
práce v týmu. V rámci organizace AIESEC probíhá 
v České republice projekt Edison určený pro 
setkávání stážistů se žáky základních a středních škol.  

DWANI 
Chce poznat českou 
kulturu a najít 
vzájemné souvis- 
losti s indickou.  Má 
ráda čtení, malování 
a tanec. 

Mexiko 

Reportéři: Septima/3.A (skupina AJ prof. L. Veselého), grafická úprava: Libor Veselý, foto: David Veselý, Alena Uhrincová, Anna 
Šiborová, Adéla Kubíková , editoři:  Libor Veselý, Adéla Chocholáčová, Daniela Kuncová, náklad: 100 ks.  
Poděkování: Mgr. J. Zelené (projekt MAP II), SRPŠ při Gymnáziu, firmě ADOZ a Městu Bystřice n. P. za finanční podporu projektu.  

Dnešnímu světu není třeba nenávisti, 
nýbrž dobré vůle, ochoty, shody a 
spolupráce.   Karel Čapek 
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HANNA 
Chtěla by poznat za- 
jímavé lidi, ochutnat 
cizí kuchyni, pozitiv- 
ně ovlivnit děti a 
zlepšit si  prezen- 
tační dovednosti.  

Program týdne se stážisty 

DORIS 
Chtěla by poznat 
českou kulturu a 
životní styl, navázat 
nezapomenutelná 
přátelství a zapra- 
covat na sobě.  

Ve dnech 28. ledna až 31. ledna 2019 navštívilo naši školu 8 
stážistů z nám blízkých i vzdálených koutů světa v rámci projektu 
EDISON, který je zaštiťován neziskovou organizací AIESEC 
s celosvětovou působností. Jednalo se o naše druhé setkání. 

ILKIN 
Chtěla by poznat 
novou kulturu a 
představit tu svou. 
Miluje hudbu, ráda by 
ukázala hudbu své 
země.  

ALISHER 
Chce se seznámit 
s novou kulturou a lidmi 
a získat nové zkušenosti 
a zlepšit si úroveň 
angličtiny. Rád čte a 
hraje na kytaru. 

ANNA 
Chce poznat nové lidi, 
představit  svoji zemi a 
sdílet své zážitky. Má 
ráda tanec a umění. 
Určitě něco ze svého 
umění ukáže.  

 

 

 

 

RUSLANA 
Ráda pracuje v týmu 
a očekává zlepšení 
svých komunikač- 
ních dovedností. 
Chce se seznámit 
s českou kulturou.  

 

 

JAVIER 
Chce čelit novým 
životním výzvám. Rád 
by poznal nové lidi, 
nová místa a nové 
kultury. Hraje fotbal, 
plave a rád se dívá na 
filmy s přáteli.  

 

  

 

 

 

 Gruzie 

Maďarsko  

 

Čína 

Ukrajina 

Kyrgyzstán 

Indie Turecko 

CO JE AIESEC? 
 

 Bystřice nad Pernštejnem 15.2. 2019 DRUHÉ ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN  

 

    
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

V pondělí 28. ledna se celá 
naše škola sešla v aule školy, 
aby přivítala osm stážistů, 
kteří za námi přijeli z různých 
zemí světa, aby nás seznámili 
s kulturou své země a naopak 
poznali kulturu České repub- 
liky. Přivítání se zúčastnil i pan 
starosta města, který popřál 
stážistům pěkný pobyt 

Globální vesnička 
patřila mezi určité zpestření 
programu. Byla takovou 
malou ochutnávkou, co 
všechny čeká po dobu 
celého týdne. Studenti 
možnost se na chvíli zastavit 
celkem u osmi stanovišť po 
škole a poslechnout si, 
prohlédnout či ochutnat 
něco málo z dané země. 
 

Hlavním lákadlem pro studenty 
byly nabízené pochoutky jako 
turecké bonbony, maďarské 
jednohubky s typickou papri- 
kovou pastou a mexické 
speciality. Na čínském stánku 
byla možnost vyzkoušet si 
náročnost jezení pomocí 
čínských hůlek. Indie nám 
nabídla možnost zhlédnout 
mnoho indických suvenýrů a 
seznámit se tak alespoň 
částečně se zdejší kulturou. Při 
této příležitosti měli nejen 
studenti gymnázia, ale i 
základních škol, možnost 
potkat všech osm stážistů a 
položit jim případné dotazy. 
Dozvěděli jsme se mnoho 
nových zajímavostí. VJ, JK 

Středeční i čtvrteční den měli studenti zpestřený návštěvou workshopů, kde se dozvěděli 
podrobnější informace o rodných zemích stážistů, například tradice a zvyky, národní 
sporty a typická jídla, která jsme měli v předešlém dni možnost ochutnat.  Věděli jste, že 
novoroční ohňostroje pochází z Číny a dle pověsti slouží k zastrašení zlého draka? Že slovo 
paprika je z maďarštiny, že i Turci poslouchají zajímavou hudbu. Indové nehrají pouze 
pozemní hokej. V Mexiku je sníh zvláštností a našeho stážistu dost šokoval. Ukrajinci jsou 
hrdí na svou zemi, hymnu a vlajku. Gruzínci mají zajímavé tance a města jsou plná 
moderní architektury. V Kyrgyzstánu muži nosí zajímavé pokrývky hlavy. O tyto 
zajímavosti nebyli ochuzeni ani žáci sousední ZŠ Nádražní, kteří se o život na ,,druhém 
konci světa'' aktivně zajímali. IG 

WORKSHOPY VE STŘEDU A ČTVRTEK  

 v našem městě. Přivítání 
moderovali naši studenti 
Robert König a Lukáš Jokl. 
Následovalo představení 
stážistů a představení 
organizace AIESEC. Všichni 
vypadali nadšeně a bylo 
vidět, že se těší na sdílení 
zkušeností s námi.  
Program dále pokračoval 
vystoupením studentů 4.A a 
videem ze života a historie 
naší školy. Poté jsme se již 
rozešli do tříd a s napětím 
čekali na program dalších 
dní. Odpoledne jsme ještě 
měli možnost se s nimi 
setkat osobně ve virtuální 
kavárně v aule školy nad 
šálkem dobré  kávy a 
dobrotami vlastní výroby.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Někteří studenti měli 
možnost ubytovat stážistu 
jedné z osmi zemí. 
Návštěvníci měli možnost 
okusit tradiční česká jídla, 
kulturu, život a také různé 
nápoje, ze kterých byli 
velice příjemně překva- 
peni.  Začlenění stážistů 
proběhlo nad očekávání a 
ze zkušeností se nyní těší 
obě strany. Nadále zůstá- 
váme v kontaktu a třeba 
někdy dojde k opětovnému 
setkání. AP, OM 

UBYTOVÁNÍ V 
RODINÁCH 

Našim stážistům jsme se snažili 
vymýšlet pestrý program, který 
zahrnoval i oblíbené sportovní 
aktivity. V úterý jsme začali 
zlehka a to bowlingem, který 
mnozí z nás vyzkoušeli úplně 
poprvé. Zejména pan profesor 
Veselý, který ale "rozdrtil" i 
zkušené hráče.  Ve středu jsme 
byli o něco odvážnější a 
"vyhnali" jsme naše hosty na 
zimní stadion. Výzva ve formě 
ledové plochy pokořila hlavně 
mužskou část našich 
zahraničních hostů, ale velká 
píle svedla divy, a tak většina 
stážistů obkružovala již za půl 
hodinky ladně celý ovál. 
Sportem jsme se všichni sblížili 
a zbourali poslední jazykové 
bariéry, protože na ně při 
sportovních výkonech zkrátka 
nebyl čas. KM, MK 

SPORTOVÁNÍ SE 
STÁŽISTY 
 Po čtyřech dnech plných 

objevování kultur nás stážisté 
musí opustit. Tak, jako nám 
zpestřili tento týden oni, chtěli 
jsme pro ně uskutečnit program 
i my. Programem v aule nás 
provedli Robert König a Lukáš 
Jokl. Vystoupením nás všechny 
potěšili i naši studenti, jako 
Vendula Fořtová hrou na 
kytaru, Mirka Vašíčková spolu s 
Janou Štarhovou rozezněly tóny 
klavíru a houslí . Školní sbor se 
stal zlatou tečkou odpoledne. 
Abychom zapojili i stážisty, naši 
žáci spojili síly a stali se 
protivníky v kvízu. Přes pár 
zkomolenin slov až po 
specifické výrobky zemí jsme 
tento týden zakončili s 
humorem, který (snad) vydržel i 
po vydání pololetního 
vysvědčení. DK 

ROZLUČKOVÁ 
PARTY 

SPOLUPRÁCE 
BYSTŘICKÝCH ŠKOL 

 

 

 

Program se stážisty jsme 
v  letošním roce rozšířili i o  
spolupráci  s oběma bystřic- 
kými základními školami. 
Jejich žáci navštívili globální 
vesničku a následující den se 
stážisté vydali k nim. Na 
sousední ZŠ Nádražní zavítali 
studenti z Gruzie, Ukrajiny, 
Mexika, Číny, Turecka, 
Kyrgystánu i z Indie. Navštívili 
všechny třídy od pátých až po 
deváté. Pro obě strany to bylo 
určitě příjemné obohacení. 
MV 

 

PŘIVÍTÁNÍ V AULE A PRVNÍ 
DEN VE ŠKOLE 

GLOBAL VILLAGE ANEB 
POZNEJ A OCHUTNEJ MOU 
ZEMI 


