
Němčina v Německu  
 

Berlín, hlavní město Německé spolkové 

republiky se na jeden říjnový týden stalo 

místem pobytu studentů a žáků karlovarského 

kraje. Jazykově poznávacího zájezdu, který se 

uskutečnil především za podpory evropských 

financí se zúčastnili žáci ZŠ Toužim, spolu se 

studenty SPŠ v Ostrově a SpgŠ z Karlových 

Varů. 

Časově a obsahově velmi náročný program 

vždy začínal a končil v krásném penzionu Am 

Wannsee  poblíž Berlína, kde byla skupina 

českých studentů ubytována. 

S velkým pozitivním ohlasem se setkala 

každodenní výuka německého jazyka na  DID 

DEUTSCH- INSTITUT v centru města, 

vedená rodilými mluvčími. Většina studentů 

si mohla v zápětí a v praxi poprvé vyzkoušet 

se dorozumět jazykem, který se učí, aniž by 

museli hledat pomoc u svého českého učitele.  

Za předvedený výkon, snahu a někdy i 

odvahu si zaslouží pochvalu všichni studenti, 

ale speciálně je nutné vyzdvihnout žáky ze ZŠ 

Toužim, kteří se zúčastnili jako úplní 

začátečníci, a kteří si velmi dobře poradili 

s nástrahami německého jazyka. Jako ocenění 

snahy dostali všichni účastníci certifikát o 

úspěšném absolvování jazykového kurzu. 

Součástí pobytu byl i bohatý poznávací 

program, který studenty seznámil s Berlínem 

od jeho historických prvopočátků až do 

současné moderní doby. Studenti navštívili 

terasy budovy Reichstagu, Berlín viděli i z 

výšky 365m  vysoké televizní věže poblíž 

Alexander Platzu nebo se při večerní 

prohlídce kochali osvětlenými moderními 

stavbami na Potsdamer Platzu. 

V programu bylo pro účastníky počítáno i s 

relaxací. Na závěr pobytu na všechny 

účastníky čekalo známé středisko Tropical 

Island se všemi atrakcemi, které jsou 

umístěné do nádherné tropické flory. 

Zpáteční cesta byla v Drážďanech zpestřena 

návštěvou architektonicky unikátní budovy 

společnosti Volkswagen  Gläserne 

Manufaktur, kde studenti dostali možnost 

navštívit i výrobní prostory světově známého 

koncernu. 

Závěrem lze konstatovat, že stanovený cíl 

jazykově-vzdělávacího pobytu byl splněn. 

Především v tom jak došlo k propojení 

teoretické a praktické stránky výuky, což 

velmi ocenili především žáci začínající s 

výukou jazyka. Nelze ale opomenout, že 

velmi důležitou součástí této akce byl i 

bezvadně naplánovaný a do detailů 

promyšlený program, výborný průvodce nebo 

skvělé ubytování. 

 

Mgr. J. Princlová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


