Česko-ruská společnost z. s., Česká rada, Středočeská krajská rada
a Ruské středisko vědy a kultury v Praze
zvou zájemce ve věku 14 - 20 let o letních prázdninách 2016 do Březnice na
10. Mezinárodní letní školu ruského a českého jazyka.
Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici
Paralelně zde bude probíhat výuka ruského jazyka pro mládež z České republiky a českého jazyka
pro rusky mluvící studenty, zejména z Ruské federace.
Proběhnou dva turnusy v těchto termínech:
1. turnus
od 3. července do 17. července 2016
2. turnus
od 17. července do 31. července 2016
Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:
 Návštěva památných míst České republiky.
 Kulturní a sportovní akce, soutěže.
 Koupání v areálu koupaliště města Březnice.





Večerní diskotéky, táborové ohně.
Promítání ruských a českých filmů.
Prezentace měst a škol ČR a RF.

Účastnický poplatek: 5 200 Kč. V ceně bude zahrnuto:
 ubytování v třílůžkových pokojích (sprchy, umyvadla, WC jsou v budově na patře)
 stravování 5 krát denně (jídelna je v budově)
 výuka a doplňkový program




Výuka ruského a českého jazyka bude probíhat 3 hodiny denně ve skupinách: začátečníci a
pokročilí, Doplněna bude večerním promítáním filmů a ve volném čase kontaktem mezi ruskými a
českými účastníky a nácvikem programu na závěrečný večer.
Poznávací výlety a doprovodný program budou stanoveny v květnu 2016 podle výše obdržených
dotací.
Od roku 2016 se mění pravidla zvýhodnění účastnických poplatků. Členům Česko - ruské
společnosti z.s. se poskytuje sleva z poplatku o 100,- Kč přímo ve faktuře. Za získání každého
účastníka, který až dosud neabsolvoval Letní školu, bude poskytnuta získateli, účastníku 10. Letní
školy po jejím skončení sleva 100 Kč.

Zájemci o účast na Letní škole zašlou vyplněnou přihlášku do 30. dubna 2016 na
e-mail: ptr.noha@seznam.cz nebo poštou: Petr Noha, Okružní 194, 261 01 Příbram VII.
Kontakty: Černohorský Miroslav, tel.: 722 793 138
Noha Petr, tel.: 311 212 103, 728 397 900.
Doručení přihlášek bude účastníkům obratem potvrzeno. Faktury k úhradě budou zaslány po
uzávěrce. Informace o nástupu na Letní školu obdrží účastníci na e-mailové, případně poštovní adresy
uvedené v přihláškách 14 dní před nástupem.
Adresa konání Letní školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice,
Rožmitálská 340, 262 72 Březnice.
http://www.sbrez.cz/;
Doporučujeme shlédnout:
https://www.facebook.com/mcrt.wbs.cz
https://www.youtube.com/watch?v=tutsVcgB7jo
https://www.youtube.com/watch?v=DCZh473lKTs
http://mcrt.wbs.cz
http://www.spnv.cz
http://rustinarka.blog.cz/1508/mezinarodni-letni-skola-s-vyukou-rj-a-cj-v-breznici

