
 

 

Rakousko 30. 11. 2014 – 6. 12. 2014 

V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského 

Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří po dobu jednoho týdne 

zajišťovali rodinné zázemí našim studentům. 

 

 

 

 

Foto 1 – účastníci rakouského setkání – zleva doprava sedí: Štěpánka Veverková, Leona Leblochová, 

Hana Glosová, Tereza Bartoňová, Michaela Brázdová, Monika Školařová, Matěj Laub, Karel Možíš a 

David Juráček (na fotu chybí Michal Mikeska)



 

 

Aby se odstranily zbytečné obavy z nových kamarádu, tak již měsíc před prvním setkáním byli naši 

studenti seznámeni s hostitelskými rodinami, se kterými byli v živém kontaktu prostřednictvím mailů 

a sociálních sítí.  

Oficiální program začal v pondělí představením jednotlivých škol v aule místní obchodní akademie. 

Naši studenti ze 3. ročníku Karel Možíš a Michal Mikeska připravili velmi originální filmový spot o naší 

škole.  

 

 

Foto 2 – studenti během naší prezentace na podiu v místní aule školy - Gänserndorf 

 

 

Foto 3 – studenti v aule místní školy Gänserndorf 



 

Studenti se aktivně zapojovali na společných workshopech, z nichž jeden sami vedli, a tak si mohli 

vyzkoušet, jak je obtížné zaujmout stejně staré zahraniční spolužáky.  

Úkoly, otázky a kvizy připravily Hana Glosová, Štěpánka Veverková, Leona Leblochová a Tereza 

Bartoňová. Děvčata obstála na výbornou a po skončení této pracovní části sklidila velký potlesk. 

         

Foto 4, 5  -  náš workshop 

             

Foto 6,7 – naši studenti se účastní workshopu se zaměřením na spotřebu vody ve světě při 

zpracování potravin  

 

Díky ubytování v hostitelských rodinách si mohli studenti procvičit své jazykové znalosti v reálném 

životě. Tady se neztratila ani děvčata z prvních ročníků Michaela Brázdová a Monika Školařová. Pro 

studenty ze čtvrtých ročníků Matěje Lauba a Davida Juráčka to byla výborná příprava k maturitní 

zkoušce. 

 



 

Všichni poté velmi zabojovali na sportovním dnu, kde si mohli vyzkoušet nové sportovní aktivity 

v místní tělocvičně a odreagovat se u Völkerballu. 

              

Foto 8,9 – studenti se účastní sportovního dne 

 

Tento program je zaměřen na ekologii, na kterou se v průběhu tohoto týdne nezapomínalo. Středeční 

dopoledne bylo věnováno prezentacím na téma Škola – udržitelné místo pro život. V rámci těchto 

aktivit ochutnali studenti výrobky z kozího, ovčího a sojového mléka a také nejrůznější pomazánky a 

saláty v bio kvalitě, které byly z větší části pro vegetariány a některé dokonce pro vegany. 

             

             

Foto 10,11 – dobroty pro vegany a vegerariány – dobrou chuť 

 

 



Pracovní část se střídala v průběhu týdne s poznávací částí. Studenti trávili většinu volného času ve 

Vídni, kde jim průvodce dělali rakouští studenti. Společně si prohlédli centrum Vídně s její 

nezaměnitelnou předvánoční atmosférou plnou trhů, vůni punče a pečených kaštanů. 

Jeden večer jsme věnovali návštěvě muzea o historii Riesenradu, na kterém jsme po prohlídce také 

projeli a mohli si vychutnat osvětlenou Vídeň z ptačí perspektivy. 

Cennou zkušeností byla výstava moderního umění v Belvederu, kde k jejich velkému překvapení našli 

obrazy malířů pocházejících z Čech např. Josefa Čapka či  Toyen a poprvé v životě viděli originály 

Gustava Klimta ad.  

             

 

             

 

Nesmíme zapomenout ani strhující výklad v Hunderwasserhausu, který byl veden v němčině i 

angličtině, kdy s námi paní průvodkyně prošla celou sbírku věnovanou  Friedrichu Hundertwassrovi. 

Další evropským skvostem je bezpochyby Schönbrunn, který jsme v rámci pobytu navštívili a mohli 

tak obdivovat lesk starých časů připomínající období vlády Habsburků. 

Týden utekl velmi rychle a když jsme se v sobotu loučili s našimi hostiteli věděli jsme, že se neloučíme 

na dlouho, další setkání nás čeká v březnu 2015. 



 

 

Na závěr bychom rády poděkovali všem studentům za vzornou reprezentaci školy, hostitelským 

rodinám, které se zhostili role „náhradních rodičů“ na výbornou, všem vyučujícím a hlavním 

organizátorům v čele s Verou Lindtner z BHAK, kteří připravili krásný program, evropskému programu 

Erasmus+, který projekt financuje a dále SPRŠ Hodonín, které zaplatilo dopravu do Rakouska. 

Děkujeme také městu Hodonín, které nás na toto první setkání vybavilo krásnými upomínkovými 

předměty. 

Mgr. Kateřina Kouřilová  

Mgr. Renata Finková 

Vyučující německého jazyka 


