
Annaberg 28.4.2016 
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU (ŽÁCI 5.  A 6.  ROČNÍKŮ)  



Návštěva města Annaberg-Buchholz 
 
Dne 28.4.2016 navštívila třída 5.B společně s třídou 5.A a několika žáky šestých ročníků v rámci projektu s novou 
partnerskou školou z Markersbachu městečko Annaberg-Bucholz v Německu. 
Po společné procházce městem, během které nás průvodce seznámil s historií města, jsme se rozdělili do tří 
skupin, na které poté čekal samostatný program. Němečtí a čeští žáci společně vyplňovali připravené pracovní listy 
podle toho, kterou zajímavost ve městě navštívili. 
Jedna skupina navštívila Manufakturu snů, kde bylo možné se dozvědět mnoho zajímavostí o krušnohorských 
vánočních tradicích a kde si žáci prohlédli starodávné hračky, kouřící figury, louskáčky, kolotoče, vánoční pyramidy a 
mnohé další. Další skupina byla v Muzeu Adama Riese, který se zabýval výukou matematiky. Díky němu prý 
používáme arabské číslice a ne římské. Poslední skupina navštívila důl, kde se dříve těžilo stříbro. 
Přesto, že bylo ten den velmi chladné počasí, návštěvu Annabergu jsme si všichni užili a plní zážitků se vrátili v 
pořádku domů. 
  





Sraz se žáky z partnerské školy byl na náměstí v Annabergu 



Rozdělili jsme se na dvě skupiny, abychom si mohli projít centrum města s paní průvodkyní. 



Dozvěděli jsme se něco o historii města, která je spojena s těžbou stříbra, výrobou krajky a působením matematika Adama Riese. 



Po prohlídce města jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina navštívila Muzeum Adama Riese. 



Druhá skupina si prohlédla expozici v Manufaktuře snů. 



Druhá skupina si prohlédla expozici v Manufaktuře snů. 



Třetí skupina navštívila důl „Gößner“, kde se v 16. století těžilo stříbro. 



Třetí skupina navštívila důl „Gößner“, kde se v 16. století těžilo stříbro. 



Třetí skupina stihla ještě krátkou návštěvu kostela. 



Nakonec byl ještě čas nakoupit si suvenýry. Pak následovala cesta domů. 



Příspěvky od účastníků 
Dne 28.4.2016 se třída 5.B zúčastnila návštěvy historického města Annaberg v Německu První hodinu jsme se 
procházeli městem s německými školáky z partnerské školy a pak jsme šli do Manufaktury snů, kde jsme mohli 
vidět obrazy, dřevěné hračky, figurky, louskáčky, kouřící figurky a vánoční dřevěné andělíčky. Nejvíc se mi líbil tunel, 
který napodobuje důl a zvuky, které horníci slyší, když těží stříbro. 
 
28.4.2016 jela naše třída 5.B do Annabergu v Německu. Na náměstí jsme se potkali se žáky z partnerské školy a 
vyrazili jsme na prohlídku města. Potom jsme šli do muzea. Manufaktura snů, kde jsme viděli mnoho dřevěných 
hraček, vánoční pyramidy, zpívající anděly a poznali jsme tradice krušnohorských Vánoc. Nejvíc se mi líbil tunel, 
který napodoboval to, co horníci při těžbě stříbra slyšeli. Akce se velmi povedla. 
 
Dne 28.4.2016 jsme se školou jeli do německého města Annaberg. Přišli jsme na náměstí a tam na nás čekali žáci z 
partnerské školy, paní učitelky a průvodkyně. Se všemi jsme se přivítali a dostali jsme pracovní listy, které jsme 
během výletu vyplňovali. Procházeli jsme se po městě a paní průvodkyně nám vyprávěla o historii města. Podívali 
jsme ne na obranné hradby a sochy historicky slavných osobností města. Po pauze jsem se rozdělili na skupinky. 
První skupina, ve které jsem byla já, se šla podívat do domu a muzea slavného počtáře Adama 'Riese. Vyzkoušeli 
jsme si počítání s abakusem. Prošili jsme si muzeum, kde jsme viděli originální knížky od Adama Riese, ve kterých 
vysvětloval různé způsoby počítání. Nakonec jsme si šli koupit suvenýry, rozloučili jsme se a odjeli zpátky do 
Karlových Varů. Výlet se mi líbil a jsem ráda, že jsem mohla vidět významné město a jeho památky. Moc jsem si to 
užila 
 
 
  



KONEC   


