
Markersbach a Schwarzenberg 
29. DUBNA 2016 (ŽÁCI 3.,  6,  7.,  8.  A 9.  ROČNÍKŮ  



Příjezd do nové partnerské školy Jenaplanschule v Markersbachu 



Po příjezdu nám dala partnerská škola k dispozici třídu. 



Část našich žáků pomáhala při soutěži v českém jazyce Bohemiade. Žáci partnerské školy se totiž učí češtinu od první třídy.  
Nejdříve si konverzaci vyzkoušeli dvojice skládající se z jednoho českého a jednoho německého žáka na nečisto.  



Soutěž probíhala před šestičlennou porotou, kterou tvořilo pět žáků z naší školy a jedna učitelka českého jazyka z partnerské školy. 



Zbylá část našich žáků navštívili výuku českého jazyka v 6. a 9. ročníku. Museli předvádět krátké rozhovory mezi sebou v českém 
jazyce. Němečtí žáci  museli pak v němčině říkat, čemu rozuměli. 



Pak jednomu českém žáku byli přiděleni dva nebo tři němečtí žáci, kteří museli odpovídat česky na určité otázky (např. Jak se jmenuješ?  
Odkud jsi? Jaké je tvoje oblíbené jídlo?) 





Ještě následovala návštěva třídy, kde probíhá programování Lega mindstorms (robotika). 





Mezitím starší účastníci si prohlédli partnerskou školu (na obr. knihovna a šatna). 



Poháry ze soutěží First Lego League. 



Škola má také svoji řemeslnou dílnu. 



Ještě oběd. 



Pak následoval krátký výlet na zámek Schwarzenberg. 



Zde si mohli žáci odlít cínového draka, který je symbolem města Schwarzenberg. 





Součástí návštěvy zámku byla také prohlídka expozice zabývající se životem místních lidí a historií. 



Pak jsme se vrátili zpátky do Markersbachu, kde probíhal GTA-festival  
(přehlídka zájmových kroužků – např. divadelní, taneční, školní kapela). 



Během festivalu byli vyhlášeni vítězové soutěže v českém jazyce a odměněni naši žáci za svoji účast a pomoc. 





Příspěvky od účastníků 
Ráno jsme jeli autobusem do Markersbachu. Byla to dlouhá a moc vtipná cesta. Všichni jsme se smáli a zpívali s 
devátou třídou. Při našem příjezdu na nás všichni mávali. Pak byla jedna třída, kde jsme jedli a měli přestávku. My 
(žáci 6.a 7. ročníku) jsme šli do šesté třídy, kde jsme hráli s německými žáky různé hry. Byla to zábava. Pak byla 
přestávka a svačina. Po přestávce měl pan učitel z Německa devátou třídu. My jsme jim předváděli krátké 
rozhovory v češtině (například o kamarádech, sportech, rodině). Němečtí žáci museli říkat v němčině, čemu 
rozuměli. Docela jim to šlo. Potom byl oběd. Někdo měl buchtu s krémem a jiný zase ryby nebo hovězí maso s 
knedlíky. Po obědě jsme jeli na výlet do Schwarzenbergu. Na zámku jsme odlévali cínové dráčky, pak jsme si 
prohlédli zajímavé předměty a poslouchali povídání paní průvodkyně o historii města a životě ve středověku. Pak 
jsme se zase vrátili do školy v Markersbachu. Šli jsme se podívat na jejich divadlo, které bylo moc hezké. Shlédli 
jsme i film, který vyrobili žáci v rámci kroužku. Ještě jsme poslouchali školní kapelu. Měli jsme také krátkou 
přestávku koupit si něco v obchodě. Pak jsme museli odjet domů. Moc se nám nechtělo. 
 
Když přišli naši němečtí přátelé do třídy před soutěží českého jazyka Bohemiade, byli hodně nervózní. Proto jim 
dělaly problémy i ty nejjednodušší věty a špatně nám rozuměli, ale za chvíli si na nás zvykli a docela se rozpovídali. 
Během soutěže už jim to šlo mnohem lépe. Byl to zajímavý zážitek, protože jsme si vyzkoušeli, jaké je to hovořit s 
někým, kdo nám tak úplně nerozumí česky. 
 
 
  



KONEC  


