
Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu 
Celou akci pořádal Středoškolský klub při Gymnáziu ve spolupráci s Gymnáziem Františka Křižíka 

s německým partnerem ALEXANDER VON HUMBOLDT SCHULE. Akci finančně podpořil Česko-

německý fond, Plzeňský kraj a Tandem – děkujeme! 

 
1. část – návštěv německých studentů v Plzni - 20. - 24. června 2017 

 
I letos pokračoval náš cyklus výměnných pobytů mezi našimi a německými studenty z Lauterbachu. Do 
Plzně přijelo 18 německých studentů a dva učitelé. Je nutné konstatovat, že přijely děti s velkým zájmem o 
tento projekt.  
V programu jsme posílili seznamovací hry a interaktivní činnosti ve dvojicích i ve skupinách: např. 
diskuzní kolečko v Křižíkových sadech, úspěšné bylo i akční anglické dopoledne plné divadla, hudby, 
scének i poučení a reálií. 
V programu nesměla chybět ani jednodenní Praha, zábavné odpoledne v ZOO i v Techmánii, exkurze do 
Prazdroje. V horkém počasí přišlo vhod i koupání v bazénu a povedl se i rozlučkový večer ve Škoda 
Landu v Liticích. 
Do projektu se zapojilo z naší školy 19 studentů a 8 učitelů, ale seznámit se s německými přáteli přišli i 
další spolužáci z obou kvart v odpoledním i večerním programu i jako diváci na skupinových prezentacích. 
O tom, že se letošní výměna povedla, svědčí i slzičky dojetí při loučení na plzeňském nádraží. Další 
výměnu studentů z letošní tercie jsme domluvili na druhý záříjový týden během turistického týdne 
v gymnáziu v Lauterbachu. Zároveň jsme domluvili celoroční pokračování projektu na literárně- grafické 
téma obou tříd, který by měl překlenout období mezi jednotlivými výměnami. I letos si ale většina ze 
skupiny udržovala mailové spojení se svými partnery. 
 

2. část – návštěv českých studentů v Lauterbachu - 11. - 16. září 2017 
 

S přípravou druhé části jsme začali již v květnu, kdy se naši studenti z letošní kvarty představili 

Steckbriefem v němčině i angličtině. Letos se do projektu zapojilo 18 německých studentů, kteří měli o 

projektové aktivity skutečný zájem a bez problémů ubytovali našich 15 kvartánů. 

Na základě zpětné vazby z minulých let jsme se zaměřili na seznamovací aktivity, které začaly hned po 

příjezdu do Lauterbachu, a na práci ve smíšených skupinách. 

S ubytováním v rodinách jsme neměli žádné problémy. Byli jsme spokojeni s připraveným programem, 

který zahrnoval projektovou výuku ve škole, fotosoutěž s úkoly v Lauterbachu, přijetí u starosty i přivítání 

u paní ředitelky. Nadchla nás zážitková prohlídka dolů v Merkers, ralley v historické Fuldě. Tvůrčí 

schopnosti jsme mohli uplatnit při vlastní tvorbě animovaných filmů ve Filmovém muzeu ve Frankfurtu 

nad Mohanem. Byly zastoupeny i sportovní aktivity, ať už v bazénu nebo v lezeckém centru v korunách 

stromů, či na letní bobové dráze. 

Akce byla dobrou motivací pro výuku cizích jazyků, studenti se přesvědčili, že dokáží využít své jazykové 

znalosti v praxi a seznámili se s odlišným školským systémem i vybavením učeben. Mohli srovnávat i 

odlišnosti v německých domácnostech. 

V projektu s našimi partnery chceme dále pokračovat, ať už v hodinách NJ, výtvarné výchovy. Chceme 

připravit pěkný akční program v květnu či červnu 2017, kdy se uskuteční další část výměnného projektu. 

V Plzni také chceme vyhodnotit započatou soutěž mezi smíšenými týmy. Rozhodně chceme udržovat 

navázané kontakty se studenty i jejich rodinami. 



Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou zejména na základě zpětné vazby, kde studenti kvarty hodnotili 

jednotlivé aktivity i přínos akce velmi pozitivně. Velký význam měla akce rovněž pro vzájemný vztah mezi 

třídní učitelkou a studenty. 

Helena Steiningerová 

 

Akci finančně podpořili: 

 


