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ŽÁCI 4.  ROČNÍKŮ  



Návštěva Oberwiesenthalu 
 
Dne 24.5.2017 navštívili naši žáci 4. ročníků společně se žáky 4. až 6. ročníků partnerské školy Jenaplanschule z 
Markersbachu. Všichni účastníci byli rozděleni do tří skupin.  
První skupina vyjela lanovkou na Fichtelberg, odkud šla pěšky dolů do údolí. 
Druhá skupina navštívila mořské akvárium. Během prohlídky byl také čas na komunikační a seznamovací hry 
(představení v češtině a němčině, hra Bang a kuličky). Pak obě skupiny se dívaly, jak jejich kamarádi z německé 
školy sjíždějí bobovou dráhu. Nakonec se vyřádily na dětském hřišti se skluzavkou. 
Třetí skupina stihla navštívit místní muzeum o historii lyžování v regionu a mořské akvárium. 
Setkání se vydařilo a budou následovat další v příštím školním roce. 
 
  



Příjezd na parkoviště u lanové dráhy. Protože jsme přijeli na místo srazu dříve, museli jsme na německé děti počkat. 



Konečně přijeli. Bylo jich skoro 120. 



První skupina vyjela lanovkou na Fichtelberg, odkud šla pěšky dolů. 



Druhá skupina se vydala pěšky k mořskému akváriu. 



Před prohlídkou jsme se všichni navzájem přestavili. České děti německy, německé děti zase naopak česky. 



Prohlídka akvária byla zajímavá. 



Prohlídka akvária byla zajímavá. 





Před odchodem jsme hráli hru s kuličkou (kdo byl svoji kuličku nejblíže k té největší, vyhrál) a hru Bang (hru na postřeh). 



Pak jsme sešli dolů k bobové dráze. Dívali jsme se, jak německé děti ji sjíždějí. 



První a druhá skupina se ještě stihla před odjezdem domů vyřádit na místním dětském hřišti. 



Druhá skupina se vydala do místního muzea, popisující historii lyžování a dalších zimních sportů.  



Druhá skupina ještě stihla návštěvu mořského akvária. 







Můj den v Oberwiesenthalu 24.5. 
S naší školou  jsme jeli do Německa. Když jsme tam přijeli, tak jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina jela lanovkou na 
Fichtelberg, druhá skupina šla do muzea a třetí skupina šla do Mořského světa. Já jsem šla s druhou skupinou do muzea s paní 
učitelkou Duncsákovou. Když jsme tam přišli, povídali nám o zimním sportu. Pak jsme se dívali na televizi. Němci pro nás 
připraivli kvíz. Pak jsme šli do Mořského světa. Tam jsem viděla malého žraloka a šla jsem se podívat na různé ryby. Moc se mi 
tam líbilo. A to není všechno. Ještě tam měli malého a velkého krokodýla a chameleona. A moc se mi tam líbilo. Napsala 
Karolína Košková. 
 
 



KONEC   


