
Naše škola se ve školním roce 2017/18 zapojila do projektu Jazykové kompetenční 

centrum pro němčinu a češtinu, který vznikl v rámci programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a jehož partnery jsou EUREGIO a Goethe 

centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem projektu je zvýšit zájem o jazyk 

sousední země v česko-německém příhraničí i o sousední zemi samotnou.  

Byla zahájena velká vzdělávací akce, která probíhá v období 2017-2020 v celkem 160 

školách a školkách v Čechách a Bavorsku. V našich školách a školkách jsou nabízeny 

kroužky němčiny a v Bavorsku kroužky češtiny, které vedou kvalifikovaní a proškolení lektoři. 

Součástí projektu je i navázání vzájemných kontaktů mezi českými a německými účastníky a 

setkání dětí z obou zemí. 

 

U nás ve škole jsme letos v rámci tohoto projektu otevřeli bezplatný kroužek němčiny pro 

žáky primy, který vedla Mgr. Lenka Lužná. Děti se scházely jednou týdně na 

šedesátiminutové lekce a hravou formou se seznamovaly se základy němčiny. 

A v dubnu došlo i na slíbená setkání s partnery z Bavorska. Jako partnerská škola v tomto 

projektu pro nás organizátory z Goethe centra v Českých Budějovicích bylo vybráno 

Comenius-Gymnasium Deggendorf, kde se skupina dětí z nižších tříd pod vedením paní 

učitelky Angeliky Mayer učí česky. 

A protože z projektu bylo možno podpořit až 15 žáků na obou stranách, mohli se setkání 

zúčastnit i zájemci ze sekundy, kteří nepovinnou němčinu navštěvují již druhým rokem. 

A tak jsme se 19. dubna my vydali do Deggendorfu a 30. dubna přijeli deggendorfští na 

oplátku k nám. Obě setkání byla předem důkladně promyšlena a připravena tak, aby děti 

rychle ztratily ostych a začaly spolu komunikovat. Jak? Všelijak! Německy, česky, anglicky i 

rukama nohama! :-) 

Na začátku obou setkání se proto hrály osvědčené seznamovací a další zábavné hry, při 

nichž "povolily ledy", takže další program už mohl probíhat ve smíšených česko-německých 

skupinkách a vyžadoval prokázání týmového ducha. V Deggendorfu tak děti například měly 

vymyslet, jak za pomoci několika plastových brček a kusu lepicí pásky ochránit syrové vejce 

před rozbitím při pádu z výšky dvou metrů! Své nápady a jejich provedení pak před ostatními 

česky i německy prezentovaly a navržená řešení byla následně na školním dvoře 

experimentálně testována. :-) 

V obou školách následovaly prohlídky školní budovy a celého školního areálu, ale ne jen tak, 

nýbrž opět po skupinkách složených z Čechů i Němců. Německé děti se snažily našim 

dětem vysvětlit kde co je česky. A naše děti měly pro německé hosty připravené otázky 

týkající se naší školy. A když se jim je - s mírnou dopomocí - podařilo správně zodpovědět, 

vyšla nakonec tajenka, která je dovedla do učebny biologie, kde jim domácí na oplátku 

německy představili naše zvířátka - morčata, želvy, hada atd. 

V Deggendorfu i v Klatovech jsme zavítali na oběd do školní jídelny a ochutnali jinou 

kuchyni. Nám v Deggendorfu chutnalo (byly ryby) a ani deggendorfští si u nás nestěžovali 

(bylo kuře). 



Odpoledne pak byla vyhrazena na seznámení s městem formou "rallye", což znamená, že i v 

tomto případě smíšené skupinky vyrazily se seznamem úkolů, které společně plnily. 

Program v Klatovech byl završen na naší školní zahradě, která už sama o sobě hosty 

okouzlila, a co teprve, když se ukázalo, že naše děti pro ně v altánu připravily občerstvení s 

typicky českými dobrotami - z domova donesly české buchty, chodské koláče, báč, ale také 

čerstvý chléb, na něj Lučinu a pažitku z vlastní zahrady. Za malou chvíli byly stoly prázdné! 

Dětem se oba dny líbily, program si užily, počasí nám tam i tady přálo a i my - učitelky a 

organizátorky jsme utužily naše do té doby jen formální kontakty. 

Dík patří organizátorkám z Goethe-centra v Českých Budějovicích, paní Ing. Michaele 

Fabiánové a Mgr. Lucii Trnkové, jakož i zástupkyním EUREGIO Bayerischer Wald - 

Böhmerwald - Unterer Inn e.V. Donatě Di Taranto, M. A. a Silvii Häusler, B. A.. Zvlášť velký 

dík ovšem zaslouží lektorky na obou stranách - paní Mgr. Lenka Lužná a Angelika Mayer, 

které se dětem věnovaly po celý rok a které zajišťovaly i program setkání. 

Věříme, že tento projekt povede nejen k  podpoře zájmu o němčinu u nás a o češtinu v 

Bavorsku, ale i  k navázání přátelství a pokud možno i dlouhodobých přeshraničních 

partnerství. A začít je třeba od mala... ;-) 

          Michaela Šléglová 

 

A jak setkání popsaly samy děti? 

Ve čtvrtek 19. dubna a v pondělí 30. dubna jsme se zúčastnili projektu, při 
kterém jsme se setkali s dětmi z německého gymnázia v Deggendorfu. 
19. dubna jsme jeli do Deggendorfu, kde jsme s Němci ve škole hráli různé hry a 
také jsme si prohlédli město. 
30. dubna oni přijeli k nám. Ukázali jsme jim naši školu a měli jsme pro ně 
připravené různé úkoly, které s naší pomocí plnili. Odpoledne jsme je provedli 
městem a i přitom jsme společně řešili úkoly. Poté jsme se odebrali na školní 
zahradu k altánu, kde jsme pro všechny připravili svačinu s typicky českými jídly. 
Oba dva programy se nám všem velice líbily, protože jsem si našli nové 
kamarády a zažili dva pohodové dny. 
 
Sofia Tommasino, žákyně primy A 
 

Díky programu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu jsme 
dostali nabídku zpestřit si výuku německého jazyka, poznat nové kamarády a 
nahlédnout do tříd jiného gymnázia, než je to naše. Tento projekt nám přišel 
velmi zajímavý, a tak jsme neváhali ani chviličku a šanci jsme využili.  
Akce se účastnily dvě skupiny: kroužek němčiny z primy A a žáci, kteří 
navštěvují nepovinnou výuku němčiny ze sekundy A. 
Dne 19.4.2018 v 8:00 jsme vyrazili autobusem do Deggendorfu. Cesta uběhla 
rychle a kolem půl desáté jsme byli na místě. Ve škole nás uvítal ředitel místního 
gymnázia v doprovodu pracovnic Kompetenčního centra a deggendorfské paní 
učitelky češtiny.  



Nejprve jsme hráli ve třídě různé hry, abychom se navzájem poznali a zjistili o 
sobě něco více. Následovala prohlídka celé školy a internátu. Po dobrém obědě 
pokračoval hezky připravený program venku. Byli jsme rozřazeni do skupinek ve 
složení dva studenti německého gymnázia a dva studenti českého gymnázia. 
Dostali jsme papír s úkoly, které jsme měli plnit. Zadání bylo napsané částečně 
německy a částečně česky. Hledali jsme různé zajímavosti po celém městě a 
plnili úkoly. Navštívili jsme např. knihovnu, fotili se se zmrzlinou.... Užili jsme si 
při tom spoustu legrace. Poté následovalo vyhlášení a zakončení celé akce na 
náměstí před kostelem. 
Celá akce se mi moc líbila a určitě ji beru jako obrovskou zkušenost. Díky tomuto 
projektu jsem našla dvě skvělé kamarádky a moje úroveň jazyků se také 
posunula. 
 
Klára Cábová, studentka sekundy A  

 

 

při hrách v Deggendorfu 

 



na obědě ve školní jídelně v Deggendorfu 
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plnění úkolů ve městě 

 

skupinová práce na školní zahradě 
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