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ŽÁCI 9.  ROČNÍKŮ



Po příjezdu německých partnerů na naši školu jsme je využili k zapojení do výuky německého jazyka, při které pomáhali s 
nácvikem správné výslovnosti názvů barev a měsíců v 6. ročnících.

1. DEN



Pak se role vyměnily: naše děti učily ty německé správně vyslovovat barvy a dny v týdnu.



Pak se sešli všichni žáci devátých tříd obou partnerských škol ve dvou učebnách, aby se dozvěděli, co je během čtyřdenního 
setkání čeká: především práce na výstupech projektu – natáčení dvojjazyčných videí a práce na učebnici českého jazyka.



Práce na videu: účastníci byly rozděleni do smíšených skupin po 4 – 6 osobách. Každá skupina si vybrala jedno z navržených témat
pro své video, ke kterému museli vytvořit rozhovor v české a německé verzi.



Práce na videu: byla i legrace.



Práce na učebnici českého jazyka: malovali se obrázky a tvořila cvičení. 



Po obědě se jelo do lanového centra na Linhart.





Druhý den setkání byl vyhrazen celodennímu výletu, který začal na statku Bernard u Sokolova.

2. DEN



Na statku byly pro naše účastníky připraveno několik dílen, ve kterých si v česko-německých skupinách mohl každý něco vyrobit a 
pak vzít s sebou.



Výroba ptačí budky jako dekorace



Zdobení tašky



Výroba mýdel



Výroba svíček



Volný čas byl vymezen prohlídce výstavy „Ohře“.



Zaujala i malá farma s domácími zvířaty 



Ve dvanáct hodin se jelo do Lokte, kde si zájemci mohli prohlédnout hrad nebo využít volna v okolí náměstí.



Z Lokte se šlo pěšky podél řeky Ohře na Svatošské skály.



Na Svatošských skalách se líbil dřevěný most.



Po krátké občerstvovací pauze jsme se vydali pěšky do Doubí. Celkem jsme ušli 10 km.



Třetí den byl vyhrazen opět práci na výstupech projektu. Ti, kdo pracovali na videu, se museli nejdříve naučit svoje rozhovory ve 
svém jazyce. Pak se vše muselo natočit.

3. DEN



Druhá skupina pokračovala v práci na učebnici.



Poslední den byli přítomní Němci rozděleni do skupin, ve kterých se zúčastnili výuky.

4. DEN



Opět byli zapojeni do výuky německého jazyka.



Někteří mohli vidět, jak se na naší škole učí cizinci českému jazyku.




