
 

 

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ S KOORDINÁTORKOU ERASMUS PROJEKTU 

 

 

Ve dnech 18. - 21. února 2016 proběhlo na naší škole projektové setkání s koordinátorkou 

Erasmus projektu Steffi Giersich z německé partnerské školy v Marlishausenu, nyní z 

důvodu celkové rekonstrukce školy přestěhované do města Arnstad.  

 

V pátek 19. února byla Steffi přítomna ve škole a vedla zde výuku německého jazyka pro 

žáky 7., 8. a 9. ročníku, kteří se učí němčině jako druhému cizímu jazyku. 

Na úvod vyučovací hodiny se Steffi dostalo vřelého přivítání paní ředitelkou a zástupců žáků 

za jednotlivé třídy, kteří v komunikaci hned uplatnili němčinu a předali paní učitelce růži.  

 

Poté žáci společně s paní učitelkou Martinou Gregorovou 

zazpívali německou písničku Guten Tag! a pak se naplno 

rozjela hodina německé konverzace.   

 

 

 

 

 Žáci 7. ročníku procvičovali fráze Wie heiβt du? 

                                                         Was magst du? 

                                                         Kennst du diese Farben? 

                                                         Welche Tiere kennt ihr? a s tím související slovíčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tématem žáků 8. ročníku byla 

rodina - Meine Familie - 

Familienmitglieder. 

 

Žáci 9. ročníku hovořili na téma 

lidské tělo -  Der Kӧrper und die 

Kӧrperteile. 

 

 

 

 

Závěr hodiny patřil projektovému "Erasmus slovníčku" - výuce dopravních prostředků  

v němčině. 

Účast rodilé mluvčí ve výuce hodnotíme velmi kladně, byla velkým přínosem pro žáky  

v oblasti správné výslovnosti, intonace, vzájemného porozumění a motivace k učení se cizím 

jazykům. Steffi ocenila aktivitu našich žáků zapojit se do konverzace i dosavadní znalosti. 

 

Během odpoledního pracovního setkání se všemi vyučujícími došlo na výměnu zkušeností  

s výukou cizích jazyků i zkušeností a nápadů při plnění projektových úkolů, výměnu 

korespondence žáků i předání dárků.  

 

Hlavním programem setkání však byla příprava a organizace mezinárodního táboru, který 

naše škola bude pořádat v termínu 29. 5. - 4. 6. 2016 ve Slováckém dvoře v Ostrožské Nové 

Vsi za účasti žáků a vyučujících ze všech partnerských škol. Steffi společně s vedením školy 

měla možnost prohlédnout si Slovácký dvůr s veškerým zázemím a vybavením a poznat i 

přilehlé okolí (letecké muzeum v Kunovicích, hrad Buchlov, Uherské Hradiště). Vzhledem k 

tématu táboru -  doprava v minulosti - a k naplánovaným aktivitám je Slovácký dvůr pro nás 

velmi dobrou strategickou lokalitou.  

 

  

 

Věříme, že se nám veškeré plánované aktivity podaří zrealizovat ke spokojenosti našich žáků 

i zahraničních hostů. 

 

                                                          J. Lišková 

 


