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ŽÁCI 3.  ROČNÍKŮ  



Žáci třetích tříd oslavili Mezidnárodní den dětí společně se svými vrstevníky z partnerské školy Jenaplanschule z Markersbachu, se 
kterými se setkali již běhěm své listopadové návštěvy v Markersbachu. Nejdříve jim 3.A předvedla své představení o červené řepě 

pro školní akademii a 3.B zase country tanec. Pak se společně zúčastnili programu Tancuj a nedrob! 



Po příjezdu se německé děti nejdříve nasvačily v naší jídelně. Pak přišli naši žáci. 



Nejdříve předvedli svoje představení pro školní akademii ke 120. výročí založení naší školy. Žáci 3.B zahráli moderní pojetí 
pohádky o červené řepě. S pohádkou se němečtí žáci seznámili předem na hodinách češtiny. 





Pak žáci 3.A zatancovali taneček ve stylu country. 



Ještě zbyl čas na seznamovací hru, která se hrála na dvě kola. Nejdříve žáci 3.A z obou škol, pak ze 3.B 



Všichni účastníci setkání se zúčastnili tanečního představení Tancuj a nedrob! 



Všichni účastníci setkání se zúčastnili tanečního představení Tancuj a nedrob! 



Pak následovalo rozloučení a odjezd německých žáků zpět domů. 





Co napsali žáci 3.B: 
My jsme Němcům tancovali a 3.A jim vyprávěla pohádku O červené řepě. Zahráli jsme si společnou hru, která byla super. Potom 
jsme šli společně na Tancuj a nedrob! a velice jsme si to užili. Byli jsme rádi, že Němci přišli.  
 
Nejdřív jsme se koukali na pohádku O řepě, pak jsme tancovali náš kovbojský tanec. Až jsme dotancovali, šli jsme na Tancuj a 
nedrob! Nejvíc se mi líbila hra s Němci. 
 
Mně se líbilo, jak jsme hráli hru. Myslím si, že bychom se mohli vídat každý rok. Je to dobré pro všechny. 
 
Na Den dětí se mi líbilo, jak jsme s dětmi z Německa hráli hru BOOM a jak jsem tancovali tanec na písničku Shape of you na 
Tancuj a nedrob! 
 
Šli jsme dolů do jídelny a tam na nás čekali Němci. 3.A nám a Němcům předvedla pohádku a my jsme jim zatancovali country 
tanec. Pak si paní učitelka Kubová zahrála s námi hru. Pak jsme šli na Tancuj a nedrob! Moc se mi to líbilo 
 
Na Den dětí se mi nejvíce líbila ta hra, jak jsme hráli. A pak se mi líbilo, jak jsme tancovali. Ten den byl moc hezký a moc jsem si ho 
užila a myslím, že německé děti také. 
 
Bylo to úžasné. A děti z Německa byly také úžasné. Těším se, až přijdou příští rok. A že tam budou hry. 



KONEC   


