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VÝBĚR ŽÁKŮ Z 2.  STUPNĚ



Dne 1. 11. 2017 se konala v Markersbachu konference k 25. výročí založení místní partnerské školy Jenaplanschule. Naši žáci si 
připravili krátký program s básničkami a scénkami. Součástí byla také rekapitulace první poloviny společného projektu Dialogy. 



Konference se konala v Kaiserhofu. Nejdříve proběhla „generálka“ našeho vystoupení.





Dopolední program zahájili nejmladší žáci partnerské školy s českými písničkami.



Pak následovalo krátké představení, které si připravili němečtí žáci v češtině. 



Pak vystoupili žáci Základní školy jazyků. Nejdříve předvedli pásmo německých básniček žáci 7. ročníku.



Žáci 8. a 9. ročníku pobavili vtipnými scénkami v němčině (šlo o krátké vtipy mezi žákem a učitelkou a mezi tátou a dcerou).



Naše vystoupení, kterým provázeli v češtině a němčině dvě žákyně 9. ročníku, bylo zakončeno česko-německým dialogem: naše 
žákyně mluvila německy a německý žák česky. 



Dopolední program zakončila prezentace popisující střetnutí, která se uskutečnila v první polovině projektu Dialogy – společně se 
učíme pro Evropu (během roku a půl). Prezentaci komentovali žáci obou škol ve svém jazyce.



Po konferenci následovala prohlídka partnerské školy Jenaplanschule, během níž jsme měli možnost shlédnout taneční 
vystoupení pro školní slavnost.



Prohlídky a konference se účastnil také náměstek primátora Karlových Varů J. Klsák a vedoucí odboru kultury, školství a 
tělovýchovy F. Škaryd.



K obědu byla pizza.



Po obědě pokračovala v Kaiserhofu konference. Pozvaní hosté mohli shlédnout krátké filmy, které natočili žáci obou škol během 
projektu Dialogy. 



Se svým projevem vystoupil náměstek primátora Karlových Varů Mgr. Jiří Klsák, který ocenil význam příhraniční spolupráce a 
pogratuloval Jenaplanschule k jejímu výročí.



S výukou cizích jazyků na Základní škole jazyků Karlovy Vary seznámila přítomné paní učitelka D. Kubová.



O historií a koncepci Jenaplanschule vyprávěla Kirsten Müller.  



V prostorách sálu v Kaiserhofu byly vystaveny plakáty vytvořené českými a německými žáky během projektu Dialogy.



Naši žáci dostali za svoje vystoupení malý dáreček.



Naši žáci se odpolední konference neúčastnili. Odměnou jim byl výlet na rozhlednu na vrchu Spiegelwald.
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