
Zpráva o výměnném pobytu studentů gymnázia z Lauterbachu v Plzni 

Po důkladných přípravách –organizační schůzky, korespondence, jazyková příprava členů klubu - 
studentů kvarty, pečlivá příprava smysluplného aktivního programu - se uskutečnila od 18.5. do 23.5. 
2015 na našem gymnáziu návštěva studentů z německého Lauterbachu.  

Ubytovat v rodinách 20 studentů (13-14 let) v dost problematické kvartě nebylo jednoduché, ale 
podařilo se.  

Týdenní pobyt byl naplněn pestrým programem, který měl nejen ukázat naše město a školu, ale 
především pomoci navázat kamarádství a motivovat naše studenty k aktivnějšímu přístupu k 
jazykovým dovednostem a možnosti ověřit si znalosti jak němčiny, tak angličtiny. Celý projekt 
probíhal v anglickém jazyce, takže se ho účastnili i studenti španělštiny. Většinu našich členů bych 
chtěla pochválit za odpovědnost v roli hostitelů i za vzorné plnění projektových úkolů. 

K zajímavým společným akcím patřila rallye historickým centrem, bowlingový večer, prohlídka 
Prahy, společné divadelní vystoupení, sportovní dopoledne, jazykové aktivity v ZOO i v centru města, 
plavecký večer, prohlídka pl. pivovaru s úkoly a večerní putování na rozhlednu Sylván s připraveným 
občerstvením a nealkopřípitkem. 

Jediný den, na který jsme nutně potřebovali pěkné počasí, bohužel propršel a tak jsme museli zrušit 
plavbu po Berounce. Náhradní program pro mokrou variantu, ale vyšel a procházka v Karlových 
Varech i návštěva zámku Bečova se líbila. 

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací různých aktivit – Marku Brožkovi, Honzovi 
Hosnedlovi, Šárce Kirchnerové, Petru Ustohalovi, Vašku Zelenkovi, Lence Kantorové, Evě Bafrncové 
i ostatním kolegům, partnerským rodinám a ředitelství gymnázia.  

Akce určitě splnila náš cíl a výměnné pobyty budou pokračovat.  

A ještě jeden klad na závěr. V sobotu při odjezdu jsem mluvila s mnoha rodiči, kteří přišli německé 
studenty doprovodit, a nikde jsem se nesetkala s negativním hodnocením. Některé rodiny uvažovaly 
dokonce o adopci a chtějí se navzájem navštívit. Jiné si pochvalovaly, že si zopakovaly znalosti 
jazyků, že poprvé slyšely své děti hovořit cizími jazyky a já přidávám ještě jeden klad, studenti se 
naučili postarat se o své hosty a mít určitou zodpovědnost. 

  

H. Steiningerová  

 

Zpráva o pokračování česko-německého výměnném pobytu- termín 14. - 19. září 2015 

Celý týden strávilo 20 členů Středoškolského klubu - žáků z kvarty A i B - v doprovodu H. 
Steiningerové a J. Plaché na výměnném pobytu v Německu. Jednalo se již o šestý ročník projektu, 
pokud zahrneme do projektu i přípravný ročník, trvá spolupráce již sedmý rok. Po těchto 
několikaletých zkušenostech máme poměrně stálý program, kde už jen vychytáváme mouchy a 
upravujeme detaily podle počasí a založení skupiny. 

 Naši žáci se v průběhu pobytu seznámili s lauterbašským gymnáziem a absolvovali dopolední výuku 
chemie v kombinaci s angličtinou, tělocviku a konverzačních frází tzv. animaci. Novému vybavení v 



učebnách jsme se obdivovali všichni. Prošli jsme si s průvodcem, oblečeným do dobového kostýmu, 
historické centrum města s hrázděnými domy a zámkem. Také jsme byli přijati místostarostou města, 
jehož projev tlumočila velmi dobře žákyně Kristýna Kulhánková (v rámci přípravy na konverzační 
soutěž v NJ). Nesměla chybět ani beseda s novinářem a druhý den jsme se objevili i v místním tisku. 
Večerní program pak završil pobyt v bazénu. 

V dalších dnech se pohybovali čeští i němečtí žáci i mimo Lauterbach, kam se však vždy vraceli 
odpoledne či v podvečer. Navštívili Frankfurt včetně vyhlídky na Maintoweru, Fuldu, okouzlující 
historické město, solné doly Merkers  a lanové centrum v nedalekém sopečném pohoří Hoherodskopf. 

 Co se líbilo všem, byly rozhodně solné doly a sportovní areál u lanového centra Hoherodskopf, kde si 
vybrali buďto lezení s jištěním, minigolf či letní bobovou dráhu. Velmi příjemně jsme byli překvapeni 
elánem, s nímž se vrhli do sportovních aktivit.  

Naše skupina byla tvořena téměř výhradně němčináři, ale dorozumívacím jazykem se často stávala 
angličtina. Za její znalosti si vysloužili pochvalu u rodičů i německých učitelů. Ubytování i 
komunikace v německých rodinách probíhala bez problémů. Možná to souviselo s dobrými vztahy, 
které jsme ve velké většině v celé dvoujazyčné skupině vypozorovali. Dobrá byla i spolupráce s 
třídním učitelem panem Markusem Brandtnerem, ale bohužel zastává funkci zástupce ředitele a na 
začátku školního roku byl zavalen i jinými starostmi. Na projektu se podíleli i další učitelé, kteří nás 
doprovázeli, a pracovali s oběma skupinami.  

S programem jsme byli spokojeni a celý projekt byl příjemně zakončen spontánně zorganizovaným 
Airsoftem v pátek odpoledne. Výměnný pobyt považujeme za vydařený a opět musíme konstatovat, že 
komunikačním jazykem je angličtina, což prospělo oběma stranám. Pro výuku němčiny je rozhodující 
motivace. 

 Ideálním termínem pro návštěvu německé strany se jeví první nebo druhý květnový týden, podle 
termínu maturit. 

        Helena Steiningerová a Jana Plachá 


