
5. projektové setkání – Německo 

Ve dnech 25. 2. – 3. 3. 2018 se naše škola zúčastnila již předposledního projektového setkání, 

tentokrát v německém Bonnu. Složení naší výpravy bylo následující: Matěj Pernikář z t3A, Tereza 

Juráčková, Hana Lesáková (ta ovšem nakonec bohužel nemohla odjet, neboť jí byl ve čtvrtek před 

odjezdem diagnostikován zápal plic), Jerguš Dovala a Václav Holinka z k4A, Klára Omelková 

a Radek Svěrák z k5A, Julie Píšťková ze s6A a Monika Ščerbíková a Veronika Benešová jako 

pedagogický doprovod. Cesta začala v neděli brzy ráno, kdy jsme se mikrobusem přesunuli 

z Hodonína do Vídně, odkud jsme letěli přímým letem na letiště Kolín/Bonn. Po srdečném 

přivítání s hostitelskými rodinami se studenti odebrali do svých nových přechodných „domovů“, 

učitelé na hotel a naše týdenní mrazivé (teploty klesaly až k -10 °C) dobrodružství mohlo začít … 

V pondělí 26. 2. proběhlo již tradiční přivítání všech účastníků v aule moderní školní 

budovy, postavené v roce 2009, za přítomnosti ředitelky školy paní Sabine Kreutzer, školní 

koordinátorky projektu paní Kirstin Lakeberg a za hudebního doprovodu žáků 5. třídy. Poté už 

jsme se pustili do práce, tedy do prezentací o partnerských zemích, městech a školách. Za nás si ji 

velmi pěkně připravili Terka Juráčková, Hanka Lesáková a Jergi Dovala, který navíc vytvořil 

atraktivní video o naší škole, jehož hlavními aktéry jsou studenti k4A a po jehož zhlédnutí 

němečtí studenti – moderátoři prohlásili, že takovou školu nám tedy závidí  Po prezentacích 

proběhla prohlídka školy, která se skládá ze tří budov – již zmiňované moderní stavby, dále staré 

budovy, která momentálně prochází rekonstrukcí a do třetice z tzv. kontejnerové budovy, kde 

výuka probíhá již několik let. Poté následovaly teambuildingové hry ve dvou skupinách, které 

posloužily k prolomení bariér mezi všemi účastníky. Po chutném a zdravém obědě ve školní 

jídelně jsme se odpoledne vydali na prohlídku historického centra Bonnu, při níž měli studenti 

ve skupinkách za úkol vyfotit se na turisticky známých místech jako např. u Beethovenova 

rodného domu, u staré radnice nebo u univerzity. Mráz byl ale opravdu štiplavý a zalézal nejen 

za nehty, takže večerní volnočasové aktivity pak už probíhaly v teple hostitelských domovů. 

V úterý 27. 2. jsme se hned ráno vydali vlakem z hlavního nádraží v Bonnu do pouhých 

30 km vzdáleného Kolína nad Rýnem, což nám trvalo asi 20 minut. Po „prohřívací“ návštěvě 

v bytě u pana učitele Carstena Krumdieka, který nám nabídnul typický německý „Kaffee und 

Kuchen“ jsme se zúčastnili komentované prohlídky bývalé dělnické čtvrti Ehrenfeld, která je nyní 

velmi oblíbenou obytnou čtvrtí a je známá zajímavými graffiti malbami na domech a pestrým 

mixem národností, které tu bydlí. Paní průvodkyně nám na příbězích několika nejen židovských 

dětí a teenagerů, kteří zde bydleli za 2. světové války, přiblížila krutý osud mnohých z nich. Přímo 

v centru Kolína jsme pak navštívili bývalou centrálu gestapa, kde byli vězněni a také popravováni 

lidé, kteří byli vyhodnoceni jako nepřátelé nacistické říše. Po pobytu ve stísněných prostorách 

vězení a vyslechnutí hrůzné historie těchto prostor jsme se už těšili na čerstvý vzduch a 

na prohlídku největší gotické katedrály v severní Evropě, tedy kolínského dómu. Některým z nás 

zbyla do plánovaného odjezdu zpět do Bonnu ještě chvilka času na krátkou procházku k Rýnu 

a pohled na most obsypaný zámky zamilovaných dvojic. Nejmrazivější den celého týdne 

a tříhodinová venkovní procházka řádně prověřili naši zimní výbavu. Současná móda 

obnažených kotníků vzbuzovala u části učitelů (tedy zejména učitelek) značné obavy, ale mládež 

to naštěstí zvládla bez úhony.  

Ve středu 28. 2. byli dopoledne studenti rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna se 

účastnila výtvarného workshopu a druhá zase hudebního. Ve výtvarné dílně studenti 



zpracovávali své vlastní fotky, které pořídili v pondělí v centru Bonnu a upravovali je barvami 

do podoby pop-artových dílek. V hudební dílně se nacvičovalo rytmické, pěvecké i hudební číslo 

na závěrečnou party. Před obědem jsme měli všichni možnost navštívit probíhající výuku 

a porovnat tak mj. třeba i míru kázně v hodinách u nás a na zdejší škole. Dle našich studentů 

(a nebyli mezi nimi věru jen samí „vzorňáčci“) dopadlo v tomto ohledu srovnání výrazně v náš 

prospěch. Odpoledne jsme se vydali na prohlídku historického muzea Haus der Geschichte, kde 

jsme se mohli dozvědět víc o dějinách Německa po roce 1945. 

Ve čtvrtek 1. 3. se ráno opět konaly umělecké workshopy s tím, že studenti se účastnili 

jiného než předchozí den, tak aby se všichni zúčastnili obou. Mezitím měla paní ředitelka školy 

pro učitele z partnerských škol připravenou prezentaci o jejich škole – Marie-Kahle-Gesamtschule, 

která se řídí dle tzv. daltonského plánu a je tedy do určité míry alternativou k ostatním státním 

školám. 2/3 výuky probíhají jako obvykle, tj. učitel vysvětluje látku studentům jedné věkově 

homogenní třídy, ale zbylá 1/3 vyučovacích hodin je věnována daltonským hodinám, kdy studenti 

musí splnit učivo, které jim je zadáno vždy na začátku 5týdenního cyklu a mohou tak učinit 

ve třídě u kteréhokoliv učitele ze školy, svým tempem, samostatně či s pomocí studentů z vyšších 

či nižších ročníků nebo daného učitele, který je ve třídě přítomen a monitoruje situaci. Takto 

probíhají vždy 2 hodiny denně, druhá a poslední. Studenti se tím učí zodpovědnosti, nezávislosti 

a reálnému zhodnocení svých schopností. Na odpoledne byl původně naplánován turistický výlet 

do městečka Königswinter a z něj výstup na horu Drachenfels, odkud je krásný výhled na řeku 

Rýn, ale vzhledem k velké zimě a mrazivému větru jsme raději navštívili velmi zajímavou výstavu 

– v německy mluvících zemích označovanou za jeden z uměleckých vrcholů roku – v bonnské 

Bundeskunsthalle. Jednalo se o umělecká díla ze sbírky sběratele umění Hildebranda Gurlitta, 

který za 2. světové války z pověření nacistů prodával zabavené „zvrhlé umění“ (v podstatě 

všechna díla moderního rázu) do ciziny. Tuto rozsáhlou sbírku posléze zdědil jeho syn Cornelius 

a svět se o ní dozvěděl až v roce 2013. 

V pátek 2. 3. jsme si nejdříve vyslechli prezentaci zástupců místního školního parlamentu 

o jejich činnosti a způsobu fungování a poté si pustili do našich prezentací o odvážných 

osobnostech z každé partnerské země. Naši prezentaci o statečné Miladě Horákové do vynikající 

finální podoby dotáhla a na pódiu představila Klárka Omelková, přičemž rozsáhlou přípravu v ČJ 

provedl Matěj Pernikář a s překladem do AJ vypomohli Radek Svěrák a Julie Píšťková. 

Před generální zkouškou na večerní kulturní vystoupení jsme ještě věnovali čas závěrečnému 

zhodnocení celého týdne i jednotlivých aktivit pomocí smajlíků a volných písemných vyjádření 

na připravené postery. Večerní párty vypukla chvilku po 18. hodině a jako obvykle se bylo na co 

dívat – pestrý program si připravili jak naši němečtí hostitelé, tak i každá partnerská země. Naši 

studenti si připravili dvě písničky – v AJ Radioactive a v ČJ Pasáček krav – a po svém vystoupení 

v oblečení v barvách naší národní vlajky si užili zasloužený potlesk. I zde v Bonnu jsme si opět 

vyslechli chválu našich šikovných svěřenců a také dotazy, jak je možné, že máme ve škole tolik 

talentovaných studentů  Velkého obdivu přítomných se dočkal zejména náš skvělý hudebník 

Vašek Holinka, který publikum okouzlil hrou na vlastní (!) housle (přepravené letadlem jako 

příruční zavazadlo), kytaru i klávesy. O občerstvení v průběhu slavnostního večera, na němž byly 

jednotlivým týmům jako už tradičně předány certifikáty o účasti, se postaraly hostitelské rodiny 

a bylo z čeho vybírat … 

V sobotu 3. 3. jsme se na letišti Kolín/Bonn rozloučili se svými milými hostiteli a poděkovali 

jim za skvěle zorganizovaný týden. Po příletu do Vídně jsme se shuttle busem přesunuli na tamní 



hlavní vlakové nádraží a po přestupu v Břeclavi jsme ve večerních hodinách dorazili utrmácení, 

ale plní zážitků zpátky domů. 

A nyní je potřeba pustit se opět do práce a nachystat úkoly na poslední projektové setkání, 

protože to se bude konat už za 6 týdnů v řeckých Aténách. 

PhDr. Veronika Benešová 

školní koordinátorka projektu 

Ohlasy studentů 

Zájezd do Bonnu byl pro mě velkým zážitkem a velmi se mi líbil. Celé hodnocení tohoto 

zájezdu bych proto rozdělil na několik odrážek: 

 Rodina 

o Byla mi přidělena šestičlenná rodina Kleinů a jejich syn Fabian Klein. Rodina byla velmi 

početná, hodně štědrá a dokonce mě vzala do místní pivnice, ale pivo jsem ovšem nepil. 

Ve volném čase jsem si to s rodinou užil, hráli jsme i deskové hry. 

 Škola 

o I v místní škole se k nám chovaly velmi přátelsky, vzali nás do místních učeben, kde jsme se 

dívali na film a měli s místními žáky hudební výchovu. Překvapila celkově snazší výuka 

a větší hluk ve třídách, než jsem čekal. 

 Doprava 

o V Bonnu a Kolíně, kde jsme byli na jednodenním výletě, byla dobrá infrastruktura, rychlá 

přeprava a jelikož byla velká zima, jsem rád, že byli dopravní prostředky dobře vyhřívané. 

 Zájezdy a organizace 

o Zájezdy byli velmi dobré a zajímavé. Ze zájezdů se mi nejvíce líbil výlet do místního muzea 

moderních dějin Německa od r. 1945. Místní učitelé byli velmi přívětivý a pohostinní, 

u jednoho z nich jsme dokonce  

 Celkové hodnocení 

o Zájezd se mi velmi líbil a jeho cíl „Spojovat lidi“ se podařil. U hostitelské rodiny se mi tak 

líbilo, že bych tam chtěl klidně další týden zůstat. 

 

 

Velmi se mi to líbilo, byla to výborná možnost jak si procvičit a zlepšit angličtinu a najít si 

nové kamarády i mimo Českou Republiku. Všichni z projektu (nejen Němci) byli velmi přátelští 

a na to, že mezi námi byl rozdíl i 4 roky, jsme si všichni dobře popovídali. Zároveň to byla 

možnost poznat zase kousek světa. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit projektu. 

 

 

Od neděle do úterý jsem bohužel byla nemocná, ale rodina se o mě starala naprosto 

bezvadně. Středa – měli jsme hudební workshop, kde jsme vymýšleli text k písničce. To mě bavilo 

a myslím, že se nám to moc povedlo. Následovala vyučovací hodina, kde jsem viděla, jak probíhá 

jejich výuka. To mě asi trochu zaskočilo. Děti dělali velký hluk i v hodinách. To jediné bych asi 

tomu dni vytkla. Čtvrtek – výtvarný workshop, kde jsme malovali na fotky. Bylo to zábavné 



a něco nového, co jsme u nás ve výtvarné výchově nikdy nedělali. Poté následovala hodina, kde 

jsme si pustili velmi naučný film v angličtině. Po škole jsme šli na bowling, kde jsme se myslím 

dost pobavili a všichni hodně sblížili. Pátek – prezentace ve škole, které byli zajímavé, ale ke konci 

už to bylo únavné a těšila jsem se na odpoledne do Kolína, kde jsme nakupovali. Večer jsme se 

sešli ve škole, kde byla super vystoupení a dobrá zábava. – moc mě nebavily exkurze, asi spíše 

proto, že byla zima Zvláštní přístup k výuce, kdy si žáci dovolují víc než je vhodné + skvělý 

program v pátek večer. Poznala jsem nové skvělé lidi. Měla jsem super hostitelskou rodinu, která 

se o mě moc hezky starala i v době mé nemoci. 

 

 

 bylo to super 

 kamarádští lidé 

 byla zima 

 nudná procházka po Kolíně 

 krátký rozchod po Kolíně 

 super rodina 

 nudný program 

 blbě rozdělené skupiny 

 výborné jídlo 

 blbá organizace 

 jinak fajn 

 

 

Na týden v Bonnu mám skvělé vzpomínky a jsem přesvědčen, že mi vydrží do konce 

života. Všechno bylo super. Hned po příjezdu jsem se mohl setkat s hostitelskou rodinou. Myslím, 

že jsem nemohl bydlet v lepší rodině. Uměli výborně anglicky, jídlo tam bylo super a hlavně 

na mě byli milí. Po celý týden jsme měli možnost zažít spoustu věcí jako hudební a výtvarné 

workshopy, nebo výlet do Kolína nad Rýnem. Líbilo se mi, že program nekončil moc pozdě, takže 

jsme měli spolu s našimi hostiteli trochu volna. Český tým byl taky super. Skvěle se mi 

spolupracovalo, když jsme měli připravit prezentaci, nebo hudební vystoupení. Paní profesorky, 

které s námi jely, měly všechno perfektně zorganizované a byla s nimi sranda. Jsem šťastný, že 

jsem měl možnost se tohoto projektu zúčastnit. Bylo to prostě cool. Teda až na tu zimu  

 

 

Zájezd do německého města Bonn v rámci projektu Erasmus+ jsem si opravdu užil. Každý 

den byl po nás připravený zajímavý program a poté volné odpoledne s rodinou. Furt bylo co dělat 

a poznal jsem spoustu úžasných lidí. Už teď se mi po tom stýská a nejraději bych jel znova. 

 

 

Do Německa jsem jela s malými obavami, ale hned první den strach opadl. Rodina, která 

mě hostila, se mě hezky ujala a zažili jsme spolu moc pěkných chvil. Jsem opravdu ráda, že jsem 

mohla navštívit novou zemi a naučit se něco o ní. 



Jelikož jsme byli dobrá parta, jak my Češi, tak i naši hostitelé z Německa, tak jsme si 

program náležitě užili… Návštěvy muzeí, procházka Kolínem nad Rýnem, nebo workshopy, byla 

tak hned větší zábava. Užili jsme si spolu nejen programy, ale také volná odpoledne, kdy jsme si 

například společně zašli do restaurace, šli nakupovat, (tuto část jsem jako holka velmi ocenila ), 

nebo jsme si s hostitelskou rodinou udělali pěkné odpoledne a zašli na procházku k Rýnu. Jedna 

z věcí, ze které jsem měla strach, ale nakonec jsem si ji nejvíc užila, bylo mluvení anglicky. Když 

sedím ve školní lavici, je to něco úplně jiného, než když stojím naproti holčině z Německa a mám 

si s ní povídat. Byla to pro mě velká zkušenost a jsem za ni ráda. Pokud máte někdo takovou 

příležitost a váháte, tak se jí chopte . 

 

 

Fotodokumentace 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


