
Tannenlohe 24.4.-28.4.2017 
PROJEKT SCHÜLERAUSTAUSCH (VÝMĚNA ŽÁKŮ)  



Společný příjezd 14 českých a 10 německých žáků do ubytovacího střediska Tannenlohe u Falkenbergu v Bavorsku. 

1. den 



Po ubytování jsme se shromáždili v mediálním centru v podkroví budovy, kde jsme zahájili náš pětidenní pobyt.  
Organizátoři nás seznámili s programem. 

1. den 



Po zahájení proběhly animační hry – prvním úkolem bylo se seřadit podle velikosti bot (bez mluvení).  

1. den 



Dalším úkolem bylo si navzájem napsat cedulky se jmény. 

1. den 



Další hrou bylo bingo – účastníci se museli ptát navzájem připravenými otázkami.  
Vyhrál ten, kdo našel ke každé otázce někoho, kdo odpověděl ano. 

1. den 



Poslední hrou bylo BANG. Uprostřed stojící namířil na někoho – ten si dřepnul a jeho sousedi museli na sebe namířit a říct si 
navzájem svoje jména. Ten nejpomalejší šel doprostřed kruhu.  

1. den 



Pak se účastníci rozdělili do smíšených skupin, ve kterých tvořili tři dny dvojjazyčné krátké filmy. Pak následoval oběd. 

1. den 



Protože bylo hezky, zahájili jsme odpolední program hrou POHÁDKA. Nejdříve jsme se naučili pohyby pro draka, princeznu a 
rytíře. Pak jsme se rozdělili do dvou skupin a začalo chytání.  

1. den 



Po hře začala práce na filmech ve třech skupinách pod vedením profesionálním filmařů a překladatelů. Cílem filmů bylo ukázat 
odlišnosti v Česku a Německu u svátků a zvyků: Mikuláš, Vánoce a Velikonoce. První den se tvořil scénář.  

1. den skupina Mikuláš skupina Vánoce 

skupina Velikonoce 



Kdo měl připravený scénář, připravoval rekvizity. 

1. den 



Druhý den po snídani proběhly animační hry. Začali jsme písničkou „Hlava, ramena, kolena“ v obou jazycích.   

2. den 



Druhou hrou byl MIXÉR: Na koho ukázal uprostřed stojící, ten musel se sousedy předvést mixér, pračku, toaster nebo Jamese 
Bonda. Ten pomalejší musel doprostřed kruhu a pokračovat. 

2. den 



Potom se opět pracovalo na filmech. Dokončovaly se rekvizity a kostýmy. 

2. den 



Seznámení s technikou. Žáci obsluhovali sami kameru i mikrofon. 

2. den 



Přijela bavorská televize OTV natočit o naší spolupráci reportáž. 

2. den 



NATÁČENÍ – skupina Mikuláš. 

2. den 



NATÁČENÍ – skupina Vánoce. 

2. den 



NATÁČENÍ – skupina Velikonoce. 

2. den 



Byl použit i dron s kamerou. 

2. den 



Volný čas po večeři bylo možné strávit u ping-pongu nebo u stolního fotbalu. 

2. den 



Podívali jsme se na reportáž od OTV o našem natáčení. Shlédli jsme filmy od jiných žákovských skupin, které byly natočeny v 
místním mediálním centru. 

2. den 



Třetí den jsme se probudili do zasněženého rána. Po snídani jsme si zahráli opět animační hry. První z nich byla RODINA. 
Účastníci museli podle rozdaných kartiček najít svoji rodinu a sednout si na jednu židli. 

3. den 



Druhou hrou byla TICHÁ POŠTA. Skupiny si museli předávat obrázek malovaný na zádech. 

3. den 



Poté se všichni seznámili s programem, ve kterém se budou zpracovávat filmy.  
Skupiny, které měly všechny scény natočené, mohly začít stříhat.  

3. den 



Skupina Mikuláš musela ještě natáčet. Žáky ve škole hráli členové ostatních skupin. 

3. den 



Společná práce na filmu. Pracovalo se i po večeři. 

3. den 



Čtvrtý den po snídani se konala olympiáda: Germaniáda (čeští žáci museli prokázat svoje znalosti v němčině) a Bohemiáda 
(naopak němečtí žáci museli ukázat, co již umí v češtině). 

4. den 



Po obědě následovala slavnostní premiéra natočených filmů za účasti zástupců města Karlovy Vary a Waldsassenu, obou 
partnerských škol, Euregia, Rotary klubu a dalších významných osob Horní Falce. Někteří z nich přednesli své projevy. 

4. den 



Během premiéry byli odměněni vítězové Bohemiády a Germaniády. 

4. den 



Společné foto. 

4. den 



Poslední večer. 

4. den 



Pátý den po snídani následoval odjezd z Tannenlohe.  
Ještě před úplným návratem domů jsme navštívili skanzen Freilandmuseum u Nabburgu. 

5. den 



Setkání s husou. 

5. den 



Setkání s krávou. 

5. den 



Mlýn. 

5. den 



Cesta domů a loučení ve Waldsassenu. 

5. den 



Co napsali účastníci: 
 

Nad moje očekávání. Milé bylo trávení času s přáteli i novými německými kamarády. 
 
 

Bylo to o mnohem lepší, než jsem čekala. Moc se mi tu líbilo. Krásné prostředí, výborná organizace. Bylo to skvělé. 
 
 

Jsem moc ráda, že jsem tu mohla být a moc jsem si to užila. Nemělo to žádnou chybu! 
 
 

Líbilo se mi tvoření a natáčení filmů. Výsledky byly super. 
 





KONEC   


