
Erasmáci natáčeli vlastní medailonky 
 

 V uplynulém týdnu byl odveden zase velký kus práce. Započala práce na logu našeho 

projektu. Proběhnou třídní kola soutěže o nejhezčí logo ve všech sedmých ročnících, poté ze 

šesti nejlepších, tým Erasmáků vybere to „nej“, které nás bude reprezentovat na soutěži o logo 

projektu na setkání všech partnerů v listopadu v České Lípě. Pečlivě se připravuje interaktivní 

průvodce po České Lípě. Stejnou procházku návštěvníci absolvují při prohlídce našeho města. 

Natočily se také krátké medailonky, kde se svým návštěvníkům představili jejich ubytovatelé. 

Medailonky najdete na blogu našeho projektu. Připraveny jsou už i vizitky se jmény pro 

delegace ze všech partnerským zemí i pro naše Erasmáky. A nakonec se připravily otázky pro 

rozhovor s vedoucí Městského informačního centra v České Lípě, kam se také v nejbližší 

době naši Erasmáci chystají.  

I. Truhlářová, 5. listopadu 2017 

 

Erasmen were recording their own medallions 
 

Last week, a lot of work was done. We began working on the logo of our project. The class 

competition for the most beautiful logo will take place in all seventh grades then from the top 

six the Erasmus team will choose the "best" which will represent us in the competition for the 

logo of the project at the meeting of all partners in November in Česká Lípa. We were 

carefully preparing an interactive guide of Česká Lípa. The same walk takes visitors to our 

city tour. Short medallions have also been made, where the children from the host families 

introduced to their visitors. Medallions can be found on the blog of our project. We already 

have business cards with names for delegations from all partner countries and for our 

Erasmen. And finally, questions were asked for an interview with the head of the Municipal 

Information Centre in Česká Lípa, where our Erasmen are going to come soon. 

I. Truhlářová, 5 November 2017 

 

     VII A – www.animaps.com 



       

VII A logo creating                                      VII A business cards making 

          

VII B www.animaps.com Česká Lípa step by step, seightseeing preparing 

       

Hana Míšková only one German speaking Erasmus girl    VII C interview preparing 

            

I. Truhlářová, November 5, 2017 

http://www.animaps.com/

