
Studenti Obchodní akademie Karviná
vyrazili na odbornou stáž do Estonska
Začátkem března začínala
skupina šesti studentů Ob-
chodní akademie Karviná, s. r.
o. třítýdenní odbornou zahra-
niční stáž v rámci programu
Leonardo da Vinci – mobility
do estonského Tartu. Tartu je
univerzitní město a po hlav-
ním městě Tallinnu je se sto ti-
síci obyvateli druhým největ-
ším městem v Estonsku.

Studenti se před výjezdem
na zahraniční stáž intenzivně
připravovali. Jazykovou prů-
pravu absolvovali jak ve vyu-
čování, tak v lekcích mimo vý-
uku.

Výuka anglického jazyka
byla samozřejmostí, protože
angličtina je dorozumívacím
jazykem projektu. Během pra-
xe studenti také využili ně-
mecký jazyk a ruský jazyk.
Všechny tři jazyky se na naší
škole vyučují, takže studenti
měli možnost si ověřit, do ja-
ké míry tyto jazyky ovládají.

Čtvrtým jazykem byla es-
tonština, která je úředním ja-
zykem hostitelské země, ta by-
la pro nás nejsložitější a bez
pomoci slovníčku naprosto
nesrozumitelná. Prostřednic-
tvím internetového spojení
byli všichni přímí účastníci
stáže seznámeni s partner-
skou školou, hostitelským
městem, s konkrétními místy
praxe a náplní práce na praxi.

Přesto přes veškeré vyčer-
pávající informace studenti
vyjížděli plni očekávání, co
jim odborná zahraniční stáž
přinese. Nikdo z nich ještě ne-
byl sám tak dlouho z domova a
navíc ještě v cizojazyčném
prostředí.

Ale hned po prvním dnu
zmizela nervozita a opadly
všechny obavy. Studenti byli
velmi přátelsky přijati ma-
nagerem projektu z partner-
ské školy z Tartu Kutsehari-
duskeskus panem Andrei Atš-

kasovem. Pan Atškasov se-
známil studenty s podrobným
programem pobytu. Hlavní
náplní byla samozřejmě pra-
xe. První týden studenti pra-
covali přímo ve škole, a to ve
školním obchodě, restauraci a
menze. Všechna tato zařízení
slouží nejen studentům školy,
ale také široké veřejnosti.

Ve škole se studenti zacvi-
čili v praktických dovednos-
tech, jako je příprava zboží,
přejímka zboží, jeho distri-
buce, třídění zboží, práce na
pokladně a seznámení s ob-
chodní dokumentací. Další
dva týdny pak již pracovali ve
dvou velkých obchodních cen-
trech – Prisma a Selver.

Volný čas studenti využili k
poznání města, které se stalo
na tři týdny jejich domovem.
Město Tartu je městem stu-
dentů s mnoha zajímavými
historickými místy, paměti-
hodnostmi, divadlem, také s
bývalou obilnicí, ze které je
dnes pivnice zapsaná do Gui-
nessovy knihy rekordů jako
nejvyšší pivnice světa.

Město mnoha kaváren a
cukráren, kde se nejstarší
cukrárna v Estonsku „Wer-
ner“ nejednou stala útočištěm
našich studentů před mrazi-
vým, ale stále slunečným po-
časím.

První volný víkend navští-
vili hlavní město Tallinn, kde
si prohlídli Staré Město s pra-
voslavným chrámem Alexan-
dra Něvského a ostatními his-
torickými památkami. Zážit-
kem pro studenty byla pro-
cházka po zamrzlém moři ve
známém lázeňském městě
Pärnu, které navštívili v dru-
hém volném víkendu.

Zahraniční stáž studentů
karvinské obchodky plně spl-
nila všechny cíle, které byly na
počátku stanoveny a byly sou-
částí žádosti o grant na Ná-
rodní agenturu pro evropské
vzdělávací programy (NAEP).

Studenti si zdokonalili od-
borné jazykové kompetence,
prohloubili si své odborné
znalosti, získali nové pracov-
ní zkušenosti v cizojazyčném
prostředí. Seznámili se s kul-
turou a historií hostitelské ze-
mě, poznali nové pamětihod-
nosti a přírodní krásy.

V každodenním kontaktu se
studenty partnerské školy na-
vázali nová přátelství a měli
možnost poznat i běžný život v
zemi. Studenti se přesvědčili o
tom, že jsou schopni samo-

statně pracovat, rozhodovat
se, zapojit se do pracovního tý-
mu, zvýšit si své sebevědomí,
prověřili si své osobní schop-
nosti.

Na závěr využiji slov, kte-
rými krátce zhodnotila přínos
pobytu na stáži jedna z účast-
nic: „Poznala jsem novou ze-
mi, ve které bych chtěla jednou
bydlet. Zlepšila jsem svou

schopnost soběstačnosti. Zís-
kala jsem větší rozhled.“

V příštím školním roce pro-
jekt pokračuje druhým bě-
hem.

V říjnu k nám přijedou stu-
denti partnerské školy Tartu
Kutsehariduskeskus na pěti-
týdenní praxi, kterou budou
mít v hypermarketu Tesco, s
nímž máme již dlouholetou

úspěšnou spolupráci. Studen-
ti naší školy pak vyjedou příští
rok v březnu.

Držme palce, aby i druhý
běh třítýdenní zahraniční stá-
že v Tartu v Estonsku byl stej-
ně tak úspěšný jako běh prv-
ní.

RNDr. Zdeňka Parchanská
koordinátorka projektuStudenti na letišti.

Pärnu – procházka po zamrzlémmoři k rybářům.

Kluci v akci.

Přijetí v partnerské škole TartuKutsehariduskeskus.

Na této straně dostanete prostor vy, naši čtenáři. Právě vy znáte nejlépe svoji ulici,

čtvrť, vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište!

Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích?

Kontakt: reporter.karvinsky@denik.cz, Karvinský deník,Mlýnská 788, 733 01Karviná-Fryštát

Orlovští školáci vyráběli ozdoby z použitých PET lahví
Celý měsíc duben se na naší
škole nese v duchu ekologické
výchovy. Co můžeme dát naší
Zemi k jejímu svátku? Ohle-
duplný přístup k přírodě. Pro-
to jsme nejen hodiny výtvarné
výchovy věnovali problemati-
ce třídění odpadů, otázkám tý-
kajícím se životního prostředí,
mluvili jsme o recyklaci.

Také proto se použitý plast
stal základem pro výtvarné
tvorby našich žáků, kteří za-
čali vyrábět nenápadné drob-
nosti sloužící k výzdobě bytu
či oděvů. Navíc se stali návr-
háři oděvního doplňku – klo-
bouku. Extravagantní návrhy
vytvořily dívky z 9. tříd v ho-
dinách užitých výtvarných
činností. Kromě toho jsme
tvořili zápichy ke květinám,
šperky – náušnice, přívěsky,
náramky.

Křehká krása opracované-
ho plastu ve finále opravdu
působí jako sklo. Ale výrobek

je lehoučký a také levný a no-
sitelný. Učaroval nejen dě-
tem, ale i dospělým.

Svým malým dílem jsme se
takto připojili k myšlence
recyklace plastů a jejich dal-

šího využití v běžném životě.
Mgr. E. Ulmanová,

ZŠKeStudánce, Orlová

INZERCE

1
0
0
0
9
3
3
7
6
8
_
A

8 U NÁS DOMA pátek 26. dubna 2013deník

Zateplování a rekonstrukce 
budov.

Malováni fasád, palubky.
Výměna oken a dveří.

 Kontakt:  biuro@swabud.cz
www.swabud.cz

    tel.: +420  608 556 915 

774 085 874

      +48  602 671 460

604 411 846


