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Autobus až do kempu dopravil nás,
pod Císařem vítalo vlhko i mráz.
Věci jsme nosili a stany stavěli,
s druhou skupinou loučit se museli.
Skály jsme hned první den okusili,
krásným táboráčkem náš den zakončili.
Druhý den a hned túra ven,
lezení, padání samé jen.
Splnění testů prioritou bylo,
a všem se naštěstí poštěstilo.
Třetí den, slaňovat jdem,
nahoru, dolů, lesem projdem.
Teplo, zima, vlhko, slunce,
všichni visí v karabince.
Klepající se tělo smíchy i únavou,
jistotu dostávám s další přípravou.
Ve stanech zábava, u stolu veselo,
komu by vadilo, že trochu pršelo?
Společně i cestu zpátky,
zvládli jsme bez jediné hádky.
Vzpomínky máme fajn, i ty modřiny se daj,
to lezení bude asi ráj.

Petra, P1B
 

TO LEZENÍ BUDE 
ASI RÁJ Nenechali jsme se odradit datem

,,pátek třináctého" a vyrazili jsme na
stanici HZS Česká Lípa, kde se konal
den otevřených dveří. Měli jsme
možnost vidět nejen prostory, zázemí            
a techniku, ale také jsme se dozvěděli
spoustu informací o výkonu služby.
Krom toho jsme si vyzkoušeli transport
raněného, hasičskou výstroj a samo-
zřejmě hasící pěnu. Předpokladem pro
práci hasiče je nebát se  výšek,  a  tak 
 jsme  na  závěr  zdolali i hasičskou věž,
odkud byl skvělý výhled 

NÁVŠTĚVA HASIČŮ

KDO BY CHTĚL 
JÍT DO VĚZENÍ?
Kdo by chtěl jít do vězení? Možná
se budete divit, ale všichni.
Exkurze u Vězeňské služby ve
Stráži pod Ralskem je přesně to,
co musíte zažít na vlastní kůži. Boj
zblízka i na zemi, spoutání a
transport figuranta, zásahová
výstroj, střelba a nakonec miláčci
psi. Nic nechybělo! Moc děkujeme
za pozvání i za čas, který nám
členové vězeňské služby i civilní
zaměstnanci věnovali.

Věděli jste, že lyžování zvyšuje
aerobní kapacitu a posiluje celé tělo?
Euroškoláci to ví, a proto se na lyže
vydali hned několikrát. Kluci z P2B se
zúčastnili okresního kola soutěže            
v klasickém lyžování a nevedli si vůbec
špatně. Adam Černý obsadil 4. místo
a Láďa Brož skončil na místě pátém.
Dále jsme na běžkách absolvovali
průnik do srdce Lužických hor. Zdárně
zdolali Stožecké sedlo a našli útočiště
na chatě Luž.
Nakonec jsme uspořádali i lyžařský
výcvik v Pasekách nad Jizerou. Slun-
cem zalitou sjezdovku jsme zdolávali
na lyžích i snowboardech. Sportu zdar
a těšíme se na další společné
sportovní akce!

NA LYŽÍCH, BĚŽKÁCH I SNOWBOARDU

                                           na Českou Lípu a okolí. 
třída P2B

Radost a poučení. To jsou 
 dva atributy, které symbo-
licky uzavřely naši střelec-
kou průpravu ve školním                   
roce 2021/2022. 
K radosti bylo několik důvo-
dů: zlepšující se výkony,
ochutnávka nové zbraně,
rozmanitý program - míře-
ná i akční střelba. A  jako 
 bonus krásné počasí. A to,
že nás bylo na střelnici tolik,
je radostí pro nás učitele i
instruktory. 

Mgr. Ivo Dytrych

ZNOVU NA STŘELNICI



Dva naši studenti si v roli figurantů vyzkoušeli cvičnou záchrannou akci v Dračích
skalách. Dle scénáře jeden z kamarádů spadl do skalní průrvy a poranil si nohu. Jelikož
nebylo možné vlastními silami kamaráda vytáhnout, byly k záchraně povolány složky
IZS. Jeden ze studentů provedl reálné ohlášení události ze svého mobilního telefonu na
tísňovou linku, druhý student byl tou dobou již uvězněn několik metrů v rozsedlině
skalního útvaru. Po příjezdu jednotky HZS byl navázán kontakt se zraněným,
následovalo slanění dvou lezců do skalní průrvy, ošetření zranění, příprava a následné
vytažení zraněného pomocí lanové techniky a záchranného pásu. Po jeho stabilizaci na
skalní plošině bylo vytvořeno lanové přemostění celého údolí. Zraněný byl zafixován do
lezeckých nosítek a pomocí traversu transportován přes údolí k fiktivnímu stanovišti
záchranné služby. Děkujeme HZS a mjr. Bc. Filipu Drchotovi za cennou zkušenost,
kterou předali našim bezpečákům. Těšíme se na další spolupráci.

Pojem „Studentská střela“ by mohl v řadě lidí evokovat představu amatérské
střelby ze vzduchovky na školním dvoře, kde vítěz dostane za odměnu
Studentskou pečeť. Pravda je taková, že se opravdu jedná o střelbu, klání mezi
studenty, ovšem zdaleka ne ve střelbě ze vzduchovky a už vůbec ne na školním
dvoře. Střelba z pistole Glock a samopalu vz. 58 se odehrává za profesionální
asistence policistů v zabezpečené střelnici Army Arms s.r.o. v Hrádku nad Nisou.
Jde o prestižní záležitost, soutěž, kterou vyhlašuje Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje a kde jsou odměny hodně vzdálené tabulce oblíbené čokolády,
neboť mezi sponzory je např. Policie ČR i vyhlášený pivovar Rohozec. Tento rok se
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Na konci června uspořádala Euroškola první
ročník sportovního dne, ve kterém mohli
žáci soutěžit o putovní pohár ředitelky
školy. V areálu restaurace U Kerama na nás
čekaly turnaje v beachvolejbalu, nohejbalu a
stolním tenisu. Zaboxovali jsme si, vystřelili
z luku, stříleli jsme také ze vzduchovky a
našli našeho nejlepšího střelce. Otestovali
jsme si rovnováhu na slackline a několik z
nás se vydalo na projížďku na loďkách.
Nejúspěšnější třídou se stala P1B, která
získala pohár.
Sport k nám zkrátka patří, příští rok do toho
jdeme zase naplno!

SPORTOVNÍ 
DEN

STUDENTSKÁ STŘELA

UVĚZNĚNI V DRAČÍCH SKALÁCH

Na jedno z nejmodernějších pyrotechnických
zařízení Policie ČR v celé Evropě se vypravili studenti
oboru Bezpečnostní služby. V rámci odborné praxe
navštívili trhací jámu v Ralsku, kde policejní
pyrotechnici likvidují nalezenou nevybuchlou
munici. Několik detonací se bývalým vojenským
výcvikovým prostorem rozlehlo i během  exkurze.
Areálem studenty provedl mjr. Bc. Josef Pavinský.
Děkujeme za skvělou zkušenost!

TRHACÍ JÁMA

uskutečnil již třetí ročník
soutěže o putovní pohár.
Ten skončil po zásluze             
v rukou Euroškoláků, kteří
zvítězili s přehledem úplně
ve všech disciplínách – jako
družstvo i jako jednotlivci.
Znovu se potvrdilo, že
Euroškola v České Lípě je
líhní střeleckých talentů.
Však mají také v rámci
oboru Bezpečnostní služby
velkorysou podporu vedení
školy. Věříme tedy, že příští
rok naše prvenství obhá-
jíme!



Jako většina prváků Euroškoly
Česká Lípa jsem i já jela na
adaptační kurz. Ze začátku jsem si
nedovedla představit, že bych se
mohla za 2 dny sblížit se
spolužáky, ale opak je pravdou.
Adaptační kurz a jeho program mi
pomohl poznat jak spolužáky, tak 
i učitele. Ze začátku, jako v každé
nové společnosti, mi šlo seznamo-
vání pomalu, ale poté se to rozjelo
tak úžasným a neskutečným
způsobem, že jsem se ptala sama
sebe, jestli to jsem já. Mám ve
třídě super kolektiv, který to
udělal ještě snazší. Nejvíce nás,
podle mě, spojil orientační závod,
který naše skupina vyhrála.
Vítězství jsme pak ještě oslavili na
pokoji hrami, při kterých jsme se 
o sobě dozvěděli spoustu dalších
věcí. Nadšeni jsme byli i z toho,
jaký slogan se nám podařilo
vymyslet: „Horší sprchy, lepší
vztahy, promýšlíme naše tahy.
Chvátám, chvátám, spěchám už,
prohlížím si naši Luž."

 
Felicitas-Maria, P1B

Česká národní banka opět umožnila
exkurze pro školy. Této příležitosti
Euroškola ihned využila. Cesta plná
překvapení, zábavy a také nových vědo-
mostí, to vše čekalo na studenty třetích
ročníků, kteří se vydali prozkoumat
zákulisí ČNB. Jako první si procvičili své
znalosti zábavnými kvízy a poté měli šanci
vyzkoušet spoustu interaktivních aktivit.
Zahráli si na zloděje a hledali skrýše s
penězi, zjistili, jak rozeznat padělané
peníze od těch pravých nebo zainves-
tovali virtuální peníze. Měli šanci si
prohlédout zlatou minci v hodnotě 100
milionů Kč a potěžkat si krásnou zlatou
cihlu.
„Nejlepší bylo to zvedání zlaté cihly –
byla fakt těžká! Všem se nám v ČNB
moc líbilo a spoustu jsme se toho
naučili,“ říká studentka Barbora
Macháčková.

Aneta, P3A
 

EUROŠKOLÁCI SI POTĚŽKALI 
ZLATOU CIHLU

ADAPTAČNÍ 
KURZ

Návštěva Metropolitní Univerzity Praha byla ve všech ohledech přínosem a ukázkou
možnosti, jakou školu si můžeme zvolit po absolvování Euroškoly. Zajímavé postřehy
ze světa žurnalistky nám sdělili Mgr. Roman Bradáč a PhDr. Jiří Závozda. Oba mají
dlouholetou praxi s prací v médiích a bylo nám potěšením s nimi strávit den.
Seznámili jsme se se zákulisím mluvení na kameru a co takové natáčení obnáší.
Vymýšlení nadpisu článku ze tří různých pohledů byla další věc, kterou jsme měli
možnost si zkusit. Odjížděli jsme s nadšením a poznatky, které jistě využijeme.

Tereza, P2A
 

NÁVŠTĚVA METROPOLITNÍ UNIVERZITY
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MARKETING A REKLAMA
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Své prezentační dovednosti otestovali naši
Markeťáci ve školním kole Prezentiády.
Každý tým si připravil prezentaci na jedno
ze dvou zadaných témat: ,,Jak bych učil já” a   
“11. přikázání”. Před publikem složeným ze
spolužáků si mohla osmička účastníků
vyzkoušet nejen jak se sebevědomě a
plynule vyjadřovat, ale i schopnost diskuze
a argumentace. To se podařilo nejlépe
týmu třídy P3A - Marii Pavlů a Barboře
Macháčkové. Do krajského kola postoupila
šestice Euroškoláků.

Naše dvoutýdenní praxe v Alze byla obrovskou profesní zkušeností. Prostředí tak
velké firmy pro nás bylo obohacující v mnoha směrech. V praxi jsme si mohli
naostro vyzkoušet, co jsme se učili ve škole a vše náležitě využít. Máme
představu, jak vypadá manažerský den naší vysněné pozice a čím musíme projít,
abychom se na ni mohli jednou dostat. Absolvovali jsme schůzky s profesionály,
zjistili jsme, co obnáší vytváření kampaně a mediaplánu. Víme, co je test
analytických dovedností a jak vypadá vstupní pohovor. 

Na pevnou zem
pod nohama
museli
BEZPEČÁCI na
chvíli
zapomenout.

DVA TÝDNY S ALZÁKEM

Adéla Iserová a Nikola Kratochvílová, studentky oboru Marketing a reklama,
udělaly na praxích v agentuře Influente dojem. I po skončení praxí připravovaly
grafické návrhy dámských a pánských triček, ta poslouží jako merch pro
předního českého sportovce Martina Michka, který je momentálně nejlepším
českým motokrosovým jezdcem, který se dostal do TOP 10 v závodu DAKAR
2021.

NAVRHLI JSME MERCH PRO NEJLEPŠÍHO 
ČESKÉHO MOTOKROSOVÉHO JEZDCE!
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ŠKOLNÍ KOLO PREZENTIÁDY

První den našeho fotografického kurzu
jsme se seznámili s lektorem Vítkem
Černým, nafasovali foťáky a vyrazili ven
osahat si techniku v reálu. V průběhu pěti
dnů jsme zjistili, co je čas, clona, citlivost,
jak funguje foťák a jak se vyhnout
klasickým nešvarům při komponování. 
V praxi jsme mohli vidět, jak profesionální
novináři z České televize, CNN Prima
NEWS nebo DENÍKu fungují při akci, jakou
byla soutěž dopravních policistů, kteří
řídili provoz na hlavní křižovatce u ben-
zínové pumpy SHELL. Změna úhlů záběru,
široký nebo detailnější záběr a jak v tako-
vém případě využít nastavení času, aby
vozy kolem policistů byly rozmazané? 
K čemu je dobré pracovat se clonou při
portrétování? To všechno už díky našemu
lektorovi víme!

třída P1A
 

CLONA, ISO 
EXPOZICE, TO 
VŠECHNO UŽ 
ZNÁME!

„Myslím si, že praxe v Alze pro nás
byla obrovskou zkušeností. Udělali
jsme si obrázek o tom, co by nás 
v životě bavilo a naplňovalo. Nejvíce 
v Alze obdivuji energické lidi zapálené
do toho, co je baví. Děkujeme za tuto
příležitost a budeme se těšit na další
praxe v září.“
„Má zkušenost s praxí v Alze byla
velmi pozitivní. Prostředí bylo
příjemné, lidé milí a nápomocní.
Získala jsem mnoho znalostí díky
absolvovaným  školením.   Praxe  mi 
ukázala, v čem se můžu zlepšit a posunula mě v osobním i budoucím pracovním
životě."
„Poznali jsme tým paní učitelky Polákové a její kolegyně, které byly milé a se vším
nám dokázaly pomoci. Nejvíc mě nadchl motivační seminář a nahrávání
voiceoverů.“

Lukáš, Barbora, Bianca, Marie, Anna, P3A



SPOLUPRÁCE S MĚSTEM ČESKÁ LÍPA
I v tomto školním roce jsme měli tu čest několikrát spolupracovat s městem Česká Lípa.
Pokud jste navštívili Pivní slavnosti, mohli jste ochutnat pivní speciál Českolipský
trpaslík načepovaný našimi hoteláky. U příležitosti 6. ročníku běhu City Cross Run &
Walk jste nás mohli vidět nejen v roli běžců a dobrovolníků, ale také se zastavit u naše-
ho stánku na kávu, míchaný drink nebo výtečnou vafli. Nechyběli jsme ani u koncertu
Letní kapely, kdy jsme měli na starost catering a servis pro muzikanty. Děkujeme městu
Česká Lípa za pozvání a těšíme se na další společné akce!

I když jsme věděly, že naši projek-
tovou výuku povede špičkový kuchař,
byly jsme připraveny na „normální“
hodinu vaření. Šéfkuchař pan Michal
Pitek naše očekávání několikanásobně
předčil a jsme rády, že jsme se kurzu
zúčastnily. Co se nám líbilo nejvíc?
Všichni jsme se naučili vykosťovat
maso a zacházet s nožem skoro jako
profíci. Už víme, že např. kuře se dá
zužitkovat téměř celé. Připravili jsme
těstoviny s pestem, kuřecím masem 
a parmezánem, kuře supreme a slad-
kou tečkou byla hruška pošírovaná 
v červeném víně. Všechny pokrmy se
nám povedly a o to víc nás motivovalo
jídlo hezky naaranžovat na talíře. Kurz
nás opravdu bavil a těšíme se na další
aktivitu, při které budeme vařit s pa-
nem Michalem Pitkem.

Kája a Eliška, H1Barmanský kurz, který neměl chybu, jsme
absolvovali pod vedením vicemistra světa
FINLANDIA CUP a zakladatele prestižního baru
MARTINI'S Pardubice pana Martina Smolného.
Díky poutavému vyprávění lektora jsme se mnohé
naučili a poznali jsme, jak pestrá může být profese
barmana. Máme radost, že jsme všichni zvládli
závěrečný test i praktickou zkoušku a kromě
nových znalostí a zkušeností jsme si odnesli i cen-
ný certifikát. Těšíme se na opětovné shledání s pa-
nem Martinem Smolným, který nás při dalším
kurzu zasvětí do tajů baristiky.

VAŘÍME S 
ČESKOLIPSKÝM 
ŠÉFKUCHAŘEM
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HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
4 L E T É  D E N N Í  S T U D I U M  U K O N Č E N É  M A T U R I T O U

PROTŘEPAT, NEMÍCHAT!

MEZINÁRODNÍ 
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM
Co spojuje Františka Skálu, Tour de France, Kurta
Gebauera nebo  divadelní ceny Thálie? Je to sklo,
které se mění pod rukama kumštýřů v umělecká
díla, která okouzlují svět. Čtrnáctý ročník
Mezinárodního sklářského sympozia proběhl za
účasti nás, Euroškoláků. Zajišťovali jsme pomoc při
akreditaci umělců, doprovázeli zájemce o prohlídku
hutí na tzv. Skleněné cestě v shuttle busech nebo
asistovali při slavnostním otevření Turistického
informačního centra v Novém Boru. Jsme rádi, že
jsme mohli být součástí prestižní akce, při které se
snoubí sklo, tradice a lidský um. Nakonec jsme 
 připravili raut, který byl uspořádán u příležitosti
závěrečné vernisáže. 



Na pevnou zem
pod nohama
museli
BEZPEČÁCI na
chvíli
zapomenout.

Cvičnou lezeckou stěnu vyměnili za
opravdovou skálu a hned první den jim
pískovcový ,,šmirgl” objasnil, proč lezci nosí
dlouhé kalhoty.

HONZA JE 
ŘEMESLNÍKEM ROKU 
2021
Senát Parlamentu ČR přivítal 20. října pětadvacítku studentů a učňů
z celé republiky, kteří si přijeli převzít ocenění Mladý řemeslník roku
2021. Laureáti vytvořili pestrou paletu budoucích profesí např.
kamenosochařku, pasíře, designery nebo gastronomy. Jak zdůraznil
místopředseda Senátu Jiří Růžička: „Mladí, šikovní a vzdělaní lidé
jsou budoucností naší země.“ Jsme hrdí, že mezi oceněnými byl 
i student 4. ročníku oboru Hotelnictví a cestovní ruch Honza Valta. 
A jak sám hodnotí svůj úspěch?
„Jsem velice potěšen, že jsem měl možnost zúčastnit se 13. ročníku
soutěže Mladý řemeslník roku. Při předávání ocenění jsem se setkal
s významnými osobnostmi a seznámil se s ostatními úspěšnými
studenty. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, na který budu
dlouho vzpomínat. Měl jsem možnost prohlédnout si nejen Hlavní
sál Senátu, ale podíval jsem se i do dalších prostor Valdštejnského
paláce, do nichž bych za běžných podmínek neměl přístup. Děkuji
učitelskému sboru, včetně paní ředitelky, kteří mě po celou dobu
studia podporovali a nominovali do soutěže.“
Milý Honzo, blahopřejeme!
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VE VÍNECH SE UŽ 
DOCELA VYZNÁME
Otevřít láhev pomocí číšnického nože a správně
navrtat korek už naši Hoteláci umí. Nyní měli
jedinečnou možnost dozvědět se o víně něco víc!
Degustaci doplněnou o odbornou přednášku si pro
naše studenty připravil Petr Honzejk, provozní
restaurace Sladovna Cvikov, který výklad doplňoval
profesními zážitky i historkami z dob, kdy na
Euroškole studoval. Euroškoláci si z kurzu odnesli
nejen nové znalosti a praktické dovednosti, ale i cen-
ný certifikát, který obohatí jejich portfolio.

Bylo pro nás velkou ctí, že jsme obdrželi pozvánku na exkluzivní workshop
Kikkoman Akademie 2022, který se v České republice uskutečnil poprvé!
Nejen workshopem, ale také unikátní MasterClass, nás v prostorách
kulinárního studia Chefparade provedl odborný garant, šéfkuchař Zdeněk
Křížek, který v průběhu své kariéry získal nesčetné zkušenosti v asijských
restauracích od Japonska po Malajsii. S úžasem jsme přihlíželi, jak pod jeho
rukama vznikaly tradiční japonské pokrmy jako například jarní závitky s man-
govou omáčkou, grilovaná chobotnice nebo grilovaná kuřecí křídla v medovém
glazé. Odpoledne jsme do pozice kuchařů nastoupili my – studenti. Naše
snaha byla odměněna nejen konzumací vlastnoručně připraveného pokrmu,
ale také certifikátem a štědrým dárkem od společnosti Kikkoman.

Adam, H2 a Jakub, H3
 

KURZ ASIJSKÉ KUCHYNĚ



POMÁHÁME NAŠIM
HRDINŮM
Studenti všech tří maturitních oborů se vydali sbírat pracovní zkušenosti a zlepšovat své jazykové dovednosti do španělské 

Málagy. Díky projektu Erasmus+ spolufinancovaného z programu Evropské unie absolvovali dvoutýdenní pracovní stáž 
u tamních firem. Přečtěte si, jak tuto nezapomenutelnou zkušenost hodnotí studenti Bianca, Nikola, Filip a Míša.

Naše 14denní praxe odstartovala hned v pondělí. Podívali jsme se, kde se nachází sídlo zaměstnavatele a seznámili se s manažery.
Naše šéfová byla velice milá energická žena. Náplní naší práce bylo vytvořit brožuru pro její ženské Fitness centrum Ella. Využili jsme
širokou škálu dosavadních dovedností jak z marketingových činností, tak i z grafického designu. V práci se nám moc líbilo, byla tam
příjemná atmosféra a přívětivý personál. Ve volném čase jsme navštěvovali

Druhý týden stáže ve Španělsku pro nás nezačal jinak než pracovně. Byli
jsme natěšeni, kolik nových zkušeností, a hlavně zážitků přinesou nové
dny v Málaze. Počasí už nám konečně přálo, a tak jsme mohli po práci
vyrazit relaxovat na pláž nebo prozkoumávat město více než doposud.
Přibylo i hostů v restauraci El Balneario, kde měli někteří z nás na starost
servis a někdo pomáhal v kuchyni. Konec týdne jsme zakončili výletem na
Gibraltar, kde nám počasí dovolilo dohlédnout až na pobřeží Afriky.
Setkání s makaky – místními opičkami, nás velmi potěšilo. Tím naše stáž
bohužel skončila a my si odvezli plno nových zkušeností, a hlavně spoustu
společných zážitků. Děkujeme Euroškole a projektu Erasmus+ za
příležitost vyzkoušet si pracovat v zahraničí a poznat krásy španělské
Málagy.

Nikola, H3
 

turistické památky jako je hrad Castillo de Gibralfaro, pevnost Alcazaba 
a nádhernou katedrálu Catedral de la Encarnación. Málaga je půvabná,
cestou do práce jsme se kochali pohledem na moře a  všudypřítomná
bohatá fauna jižního Španělska nás obklopovala na každém kroku. 

Bianca, P3A
 

KDY NÁS MŮŽEŠ NAVŠTÍVIT?
KONZULTAČNÍ DNY PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
Každé pondělí od 8:00 do 16:00 hodin.

INTERAKTIVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. 11. 2022 od 8:30 do 16 hodin
Přijď si prohlédnout prostory školy a vyzkoušej si aktivity spojené 
s jednotlivými obory. 

JEDEN DEN ŽÁKEM EUROŠKOLY
7. 12. 2022, 1. 2. 2023 od 8:00 do 12:35 hodin
Nakoukneš pod pokličku oboru, který tě zaujal. Zúčastníš se výuky, poznáš 
chod školy a seznámíš se s některými učiteli a budoucími spolužáky.

Data událostí se můžou lišit, pro aktuální termíny sleduj naše webové stránky 
ceskalipa.euroskola.cz a náš školní Facebook a Instagram.

SLEDUJ NÁS

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
11. 2. 2023, 11. 3. 2023
Máš strach z přijímacích zkoušek? Vyzkoušej si je nanečisto!

Vydává Euroškola Česká Lípa, Železničářská 2232, Česká Lípa,

tel: 601 360 608, ceskalipa.euroskola.cz

Mořské muzeum, ve kterém jsme pracovali, se nachází v přístavu na
promenádě u Středozemního moře. Naším úkolem bylo provázet návštěv-
níky interaktivním muzeem, které se z velké části zajímá o plasty v moři a
snaží se vyřešit problematiku s mikroplasty. V muzeu můžete vidět spoustu                                                                                                                                     nádherných ryb jako například koníčka mořského, různé
druhy žraloků, garnáty mořské a mnoho dalších. Nejvýznamnější obyvatelkou je želva mořská, jejíž tělo bylo plné plastů a byla
zachráněna před jistou smrtí. V muzeu se také zabývají rozmnožováním planktonu, který slouží jako potrava pro mnoho druhů
vodních živočichů. Součástí naší práce byla i výpomoc v místním stánku, kde jsme prodávali suvenýry. 

Filip & Míša, P3B

KONTAKTUJ NÁS

euroskolaceskalipa

Euroškola Česká Lípa

ceskalipa.euroskola.cz

+420 601 360 608

euroskcl@eso-cl.cz

Železničářská 2232,
47001 Česká Lípa

NAŠE ODBORNÁ PRAXE V MÁLAZE
Za odbornými kompetencemi do Evropské unie


