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Předmět:Workshop ve Francii

Vážená paní Šlechtová, 

Studuji první ročník oboru design keramiky a porcelánu na Střední 

uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary ,tento obor mě zaujal už na začátku a jsem 

moc  ráda že jsem si ho vybrala.

Možnost účastnit se tohoto workshopu je pro mě velká příležitost se naučit něco nového . Nikdy jsem na 

něčem takovém nebyla a proto nemůžu říct že mám nějaké zkušenosti ,ale proto si myslím že bych měla 

být vybrána ,rychle se učím jsem pracovitá  a toto by byl jedineční zážitek ,který by mi pomohl ne jen v 

učivu ,ale i jako neskutečná inspirace a hlavně by mi to pomohlo se více zlepšit v anglickém jazyce a 

komunikaci s lidmi z jiných zemí. Akce by mi pomohla naučit s novými metodami v dekorování 

porcelánu ,poznat novou kulturu ke ,které bych asi jinak neměla ani přístup.

Byla bych moc ráda ,kdybych byla vybrána jsem pracovitá a velmi schopná ,umím se chovat a strašně 

ráda bych se této jedinečné příležitosti účastnila.Děkuji za váš čas a  nabídnutí tak krásné příležitosti.

S přátelským pozdravem, 

Gáborová Lucie
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