ERASMUS+
MÁME VLASTNÍ BLOG A V LISTOPADU HOSTÍME OSTATNÍ ZEMĚ…
Ve dnech 8. – 14. 10. 2017 se konal v dalekém Mersinu (Turecko) meeting všech koordinátorů
zapojených do projektu ERASMUS+. Sešli se tak „velvyslanci“ svých škol z Dánska, Itálie, Maďarska,
Francie, Itálie, Turecka a České republiky. Naše ZŠ vyslala Mgr. Ivetu Truhlářovou (koordinátor) a Mgr.
Alenu Zelinkovou (vice-koordinátor). Na meetingu se probíraly klíčové informace: kdy a které země se
navzájem navštíví, cíle a úkoly projektu, založení webových stránek, apod.
Na meetingu byla první hostitelskou zemí zvolena Česká republika. Takže se nyní všichni
připravujeme na příjezd delegací z ostatních základních škol s jejich vybranými žáky. Většina hostů
bude ubytována v rodinách žáků, kteří jsou zapojeni do projektu a jen zlomek přespí v hotelu (někteří
učitelé). Konání návštěvy je od 19. – 26. 11. 2017.
Pro aktuální dění v projektu musíš sledovat náš vytvořený blog:
https://zs-spicak-eurotour.blogspot.cz/
Další důležité odkazy spojené s Erasmem najdeš na našich webových stránkách.
Levý sloupec „ŠKOLNÍ ODKAZY“ má hned na prvním místě odkaz ERASMUS+, neváhej a Erasmuj
s námi!
J. Havlásek, 12. listopadu 2017

ERASMUS +
WE HAVE OUR OWN COUNTRY BLOG AND IN NOVEMBER WE HOST OTHER
COUNTRIES
On 8 - 14 October 2017, a meeting of all coordinators involved in the ERASMUS + project
was held in Mersin (Turkey). They met the "ambassadors" of their schools from Denmark,
Italy, Hungary, France, Italy, Turkey and the Czech Republic. Mgr. Ivetá Truhlářová

(coordinator) and Mgr. Alena Zelinková (vice-coordinator) were sent there from our school.
The key information was discussed at the meeting: when and which countries will visit each
other, the objectives and tasks of the project, the establishment of websites,
The Czech Republic was elected the first host country at the meeting. So now we are all
preparing for the arrival of delegations from other elementary schools with their chosen
pupils. Most guests will be accommodated in the families of pupils who are involved in the
project and only a fraction of them stay at the hotel (some teachers). The visit is from 19 to 26
November 2017.
For current events in the project, you must follow our created blog:
https://zs-spicak-eurotour.blogspot.cz/
Other important links associated with Erasmus can be found on our website.
The left-hand column "SCHOOL LINKS" has the ERASMUS + link first, do not hesitate and
Erasmus with us!
J. Havlásek, November 12, 2017

