
Vážení účastníci promítání,

dne 23. 04. 2018 se Vaše škola zúčastnila promítání z cyklu www.svetkolemnas.com, 
program Kuba - dvě tváře svobody. 

Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za účast. Velice si vážíme Vaší návštěvy a 
věříme, že promítání splnilo Vaše očekávání a pomohlo Vašim žákům poznat učivo z 
jiného úhlu pohledu. Rostoucí počet návštěvníků a zájemců o tento projekt, nás velice 
těší a zároveň nás utvrzuje v přesvědčení, že to co děláme, děláme správně. V rámci 
zlepšování kvality programu, bychom velice ocenili Váš názor nebo připomínku. Pokud 
si uděláte chvilku, zanechte nám prosím ve spolupráci se svými žáky krátké zhodnocení 
na diskuzním fóru na našich webových stránkách. 

Se zvyšujícím se zájmem, také stoupají nároky na koordinaci celého projektu, pokud se 
Vám promítání líbilo, můžete se již teď přihlásit do dalšího ročníku. S největší 
pravděpodobností Vás navštívíme opět za rok v podobném termínu. Snažíme se 
koordinovat harmonogram s jinými agenturami, proto nám prosím sdělte, zda projekt 
Svět kolem nás nekoliduje s jinými akcemi ve Vašem městě, případně navrhněte 
termín, který by Vám v příštím roce vyhovoval lépe. 

Ještě jednou děkujeme za Váš zájem o projekt „Svět kolem nás“, a již teď se těšíme 
na viděnou v dalších ročnících. 

ŽÁCI 7. A, 7. B, 8. A

Svět kolem nás
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Jedeme do Persie!
Zvolit letošní téma expedice byl celkem jednoduchý úkol. Na základě ohlasů jsme si vybrali 
velmi neobvyklou zemi. Zemi, která čelí mnohým předsudkům, a která i díky blízkovýchodní 
krizi získala neoprávněný punc nebezpečí a nepochopení. Přesto patří k historicky 
nejdůležitějším místům vývoje lidstva a dala světu spoustu vynálezů, které se používají 
dodnes.

Když jsme před svými blízkými poodkryli naše plány navštívit Írán, neboli Persii, málokdo si 
neklepal na čelo se slovy, že jsme asi zešíleli. Události posledních let doslova démonizovaly 
blízký a střední východ. Většina lidí si Írán spojuje s terorismem a s útoky fanatických 
islamistů. Zkušení cestovatelé, kteří tuto zemi v minulosti navštívili, však hovoří jinak a my 
jsme nakonec velice rádi, že Vám budeme moci tyto předsudky a nepochopení rozptýlit. 

Můžete se těšit příští rok → žáci 7. a 8. ročníku

→ Írán- zahalená krása      13. 5. 2019


