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Voulez-vous bavarder avec vos amis français?
Would you like to speak English with your French friends?
Kde ale takové přátele najít? V Rennes na gymnáziu St. Vincent ve třídě, kde výuka probíhá
částečně v angličtině. Již potřetí navazujeme spolupráci s touto školou.
Ve spolupráci s francouzskými profesory vám najdeme vhodného kamaráda, mluvícího kromě
rodného jazyka také anglicky.
Skupina francouzských studentů by v březnu (18.-26.) přijela do Prahy. Vaším úkolem bude
hostit je u vás doma. V době vašeho vyučování budou mít svůj poznávací program a setkáte se
s nimi zase odpoledne. Potom už je zábava a seznamování s životem v Čechách na vás.
Právě tak je budete mít k dispozici o víkendu.
V květnu (20. -28.) se vydáme do Rennes my a role hostů a hostitelů se obrátí.
Předpokládaná cena celé akce je asi 6 5OO Kč. Cena zahrnuje dopravu, exkurze a výdaje
ohledně pobytu francouzských studentů v Praze (doprava MHD, obědy v jídelně).
Výměna je vhodná pro studenty, kteří se chtějí procvičit v angličtině nebo francouzštině.
Věková skupina: od 15 let.
Zájemci si vyzvednou přihlášky v kab. 414 u prof. Cvachové (po-st) do konce října. Vyplněné a
podepsané přihlášky je třeba odevzdat do 7. 11. . V případě dalších dotazů se obraťte na paní
profesorky Šagátovou a Cvachovou.
Prohlédněte si blogy, které napsali vaši předchůdci o výměně v Rennes:
http://praguerennes.blogspot.cz [5]
http://agpraguerennes.blogspot.cz [6]

1

Kliknutím otevřete větší verzi. [7]

« Zpět
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