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Projekt EDISON spojuje mladé lidi 
odlišných kultur a národností, aby se 
seznámili se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a stali se tak generací, 
která prolomí prohlubující se mezikul-
turní bariéru.

Od 29. února do 6. března 2016 hos-
tilo katolické gymnázium zahraniční 
studenty vysokých škol, kteří v rám-
ci projektu Edison strávili šest týdnů 
v různých českých školách. Chryseis 
z Číny, Giuliano z Brazílie, Fravista z 
Indonésie, Fares z Jordánska, Űnsal 
z Turecka a Tamara z Gruzie během 
svého posledního týdne prezentovali v 
hodinách svoji zemi – její tradici, kul-
turu i současný život.

Studenti i učitelé měli možnost 
poznat země od nás tak vzdálené, že 
je téměř nikdo z nás ještě nenavštívil. 

Katolické gymnázium Třebíč 
hostilo zahraniční studenty

Poradna vyhlásila výtvarnou soutěž
Celodenní program v pondělí 14. 

března, kdy slaví svátek všechny nosi-
telky jména Rút, proběhl v Poradně 
Ruth v Třebíči a zúčastnilo se ho 48 
osob. V devět hodin byla zahájena 
výtvarná soutěž Babička, dědeček a 
já. 

Soutěž je určena pro předškolní 
děti, děti ze základních škol a veřej-
nost. Soutěžící budou moci odevzdá-
vat své obrázky do pátku 29. dubna 
osobně donesením do Poradny Ruth 
nebo zasláním na její adresu. 

Obrázek by měl vyjadřovat vztah, 
pěknou vzpomínku nebo příběh vzta-
hující se k prarodičům. Druhou vari-
antou je namalovat své přání, co by 
kreslící chtěl s prarodiči prožít a zažít. 
Volba výtvarné techniky zpracování 
tématu je volná. 

Do soutěže bude zařazen takový 

Třebíčské sbory 
v soutěži uspěly

Krajská soutěž základních umě-
leckých škol ve sborovém zpěvu se 
uskutečnila v Třebíči. Zlaté pásmo 
v kategorii B1 získal sbor třebíčský 
sbor Osmina pod vedením Heleny 
Valové. Zlaté pásmo si vyzpíval i dal-
ší domácí sbor Resonance opět pod 
vedením Valové. Ta se jako sbor-
mistryně podílela na úspěších sborů 
Andante z Velkého Meziříčí.   -zt-

Zjistili jsme, že v Indonésii jsou vel-
mi tolerantní k mnoha náboženským 
menšinám, že obyvatelstvo Jordánska 
je z 90 % muslimské a univerzita se 
nachází v poušti hned vedle vojenské-
ho tábora, že naopak v Turecku poušť 
není, zato ale má překrásné památky, 
nahlédli jsme do Číny, navštívili kar-
neval v Riu v Brazílii a byli okouzleni 
nádherou gruzínské přírody a jejich 
národních tanců.

Tento hektický, ale nezapomenutelný 
týden byl pro všechny zúčastněné vel-
kým přínosem, inspirací a také moti-
vací ke studiu angličtiny. Doufáme, že 
naše spolupráce s organizátorem pro-
jektu, studentskou společností AIE-
SEC Brno, bude úspěšně pokračovat a 
tuto obohacující zkušenost si zopaku-
jeme i v příštím roce.  (PI-t04-katD)

obrázek, který bude mít na zadní stra-
ně napsané jméno a příjmení, školu a 
třídu nebo adresu, bydliště a věk.

Hlasování se uskuteční ve dvou lini-
ích – porota a veřejnost. Porota ve 
složení Marie Černé, Miroslav Cej-
pek, Iveta Ondráčková, Anny Ewert-

Horáková a Marcela Blažková bude 
vybírat tři nejzajímavější obrázky ve 
čtyřech kategoriích: MŠ, ZŠ 1. stu-
peň, ZŠ 2. stupeň, dospělí.  

Veřejnost bude moci ohodnotit 
jedním hlasem jeden obrázek z každé 
kategorie, a to formou vhození hlaso-

vacího lístku s číslem svého favorita a 
se svým jménem a adresou do poštov-
ní schránky Poradny Ruth umístěné v 
průjezdu na Karlově náměstí 41/30 v 
Třebíči nebo prostřednictvím mailu. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční v 
pondělí 30. května -zt-

Eva Vrtalová 
skončila stříbrná 

Soutěž pro studenty oboru cuk-
rář 1. – 3. ročník „MORA VSKÝ 
POHÁR“, se stal již 14. ročníkem 
a konal se v Bzenci. Zúčastnila se 
jí studentka Obchodní akademie a 
Hotelové školy Třebíč Eva Vrtalová.

Soutěž patří mezi nejnáročnější, 
soutěžící tvoří celkovou kompozi-
ci na místě v časovém sledu deset 
hodin, rozdělených ve dvou dnech. 

 -zt-


