
LOKET 28.4.2016 
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU (ŽÁCI 4.  ROČNÍKŮ)  



Po příjezdu do Lokte se žáci 4. ročníků rozdělili na dvě skupiny, aby mohli pracovat s německými žáky partnerské školy 
Jenaplanschule z Markersbachu. V půlce střetnutí si skupiny vyměnily činnosti. 



První skupina pod vedením učitele německé školy, který uměl česky, dělala animační hry. 



Útočiště před chladným počasím nám poskytla Střední průmyslová škola Loket. 





Druhá skupina podnikla prohlídku hradu s průvodcem, během které se dozvěděli něco o historii hradu a životě ve středověku. 



Druhá skupina podnikla prohlídku hradu s průvodcem, během které se dozvěděli něco o historii hradu a životě ve středověku. 



Během setkání vyplňovali účastníci pracovní listy.  



Setkání se i přes ošklivé počasí vydařilo. 



Příspěvky od účastníků (4.A) 
28. dubna jsme jeli autobusem do Lokte. Tam už na nás čekali němečtí žáci z partnerské školy. Měli jsme krásnou prohlídku 
hradu, která byla moc zajímavá. Nejvíc mě zaujaly listiny Karla IV. Dokonce jsme se podívali do mučírny. Bylo to tam moc 
super. Pak jsme šli do průmyslové školy. Tam jsem hráli hry: např. jsme měli říct německy To je Tomas, já jsem Niky. Pak 
jsme měli rozchod na náměstí a nakonec odjezd. Byl to krásný zážitek 
 
Tento výlet byl zajímavý tím, že jsem se setkali s německými žáky z partnerské školy v Markersbachu. Nejsprve jsme šli na 
prohlídku hradu. Pak jsme s Němci hráli různé hry. Nejvíce se mi líbila hra, kde jsme říkali své jméno německy. Pak nám 
paní učitelka dovolila koupit si suvenýry. Podle mě bylo setkání zajímavé. S Němci jsem zkoušela mluvit německy, ale moc 
mi to nešlo. Mimochodem, jejich škola vyučuje i češtinu. 
 
Rozdělili jsme se na skupiny. Naše skupina šla do školy, kde hrála hry. Např. někdo musel stát za dveřmi a pak musel hádat, 
kdo začínal dělat zvuky. Po svačině jsme se šli podívat na hrad. Moc se mi líbil porcelán. Po prohlídce hradu jsme si mohli 
něco koupit. Pak jsme jeli autobusem domů. 
 
Libily se mi hry s německými žáky na seznamování a prohlídka hadu Loket. Na hradě se mi nejvíc líbila mučírna. Z her se mi 
líbila tato: seděli jsme a někdo byl šéf, který musel dělat pohyb a všichni ho museli opakovat, dva hádali, kdo je ten šéf. 
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