
Při našem česko-německém setkávacím týdnu se u nás v rekreačním zařízení KiEZ „An der Grenzbaude“ v saském městečku Sebnitz setká 

jedna česká a jedna německá třída. Během společných akcí se žákyně a žáci vzájemně blíže poznají, dozvědí se zajímavosti ze života 

vrstevníků sousední země a zahrají si hry, motivující ke vzájemné spolupráci. Mluvit se bude česky, německy, mimikou i gesty. 

 

První jazyková animace „Auf geht´s... jdeme na to!“pomůže odstranit první ostych, učiníme první kroky ke společnému porozumění a 

myšlence překonat bariéry, úkoly a výzvy tohoto týdne společně s pomocí „těch druhých“.  

Druhý den jsou na programu „Ice-breaker-Spiele“, takže hry, při kterých se prolomí další případné ledy ve skupině. Jazyková animace je 

tentokrát zaměřená na týmovou spolupráci. Pomocí zážitkové pedagogiky podpoříme důvěru mezi účastníky a ulehčíme tím hledání 

společných cest při řešení úkolů. Kuželkový turnaj rozehřeje i ty poslední „ledovce“ a romantické posezení u táborového ohně zakončí 

příjemný den, během něhož se z počátečního ostychu rozvinuly první sympatie a přátelství. 

 

„Zusammen na vandr“ – celodenní výlet do Děčína bude zážitkem pro německé děti stejně jako pro české. Děčín přivítá hosty a ti jej budou 

smět poznat pomocí interaktivní aplikace během hry v malých česko-německých skupinkách. Úkoly jsou v českém a německém jazyce, 

správné nalezení souřadnic a vzájemná spolupráce jsou pro úspěšné splnění úkolů tudíž téměř nevyhnutelnou nutností.  

Odpoledne se účastníci vydají na výlet na velkých koloběžkách, který organizuje profesionální firma. Vybavení pro výlet a průvodce je 

samozřejmostí. Autobusem se společně dopravíte na kopec Sněžník nedaleko Děčína a zpět se povezete nádhernou krajinou na zapůjčených 

koloběžkách.  

Dalším zážitkem bude zajisté i tradiční česko-německý večer „Guten Appetit -dobrou chuť“. Typicky česká a německá večeře připravená 

naší kuchyní vám bude zajisté chutnat a program večera pak záleží na obou třídách. Představte svou zemi a její kulturu, ukažte, co děvčata a 

chlapci umí, co je zajímá a co hrají... vlastní kreativita zde nezná hranic. 

 

Ve sportovním duchu se ponese další den: „Spolu proti sobě / Gegeneinander = Miteinander“. Dobrodružné lezení po bedýnkách se 

zajištěním či česko-německý turnaj v ping-pongu potěší všechny, kteří si chtějí v přátelském prostředí zazávodit anebo si jen něco vyzkoušet. 

Při této akci velmi rychle zjistíte, že i sportovní aktivity „proti sobě“ mohou přispět k vzájemnému respektu a pocitu sounáležitosti. Odpoledne 

pak prožijete čas plný zábavy v aquaparku Mariba v nedalekém Neustadtu, pro zpáteční cestu vám bude přistaven extra autobus.  

Vzniklé kontakty upevníte během večerů, které vyplní diskotéka, kino, flirtparty nebo vámi připravená volnočasová aktivita. Vše záleží na 

dohodě. 

Plánovaný program: 

1. den      příjezd, ubytování, oběd, informace k programu 

• Jazyková animace/Sprachanimation* 
„Auf geht´s… jdeme na to!“ + KiEZ – Rallye  
diskotéka  

 
2. den „Icebreaker – Spiele“* 

• kuželkový turnaj/Kegelturnier 

• jazyková animace: „Erlebnis Team“ 

• táborák*** 
 
3. den „Zusammen na vandr“: výlet do Děčína (CZ) **/*** 

• česko-německá rallye s GPS - poznejte město  

• výlet na koloběžkách s průvodcem  
 

česko-německý večer/deutsch – tschechischer Abend**  
„Guten Appetit – dobrou chuť“  

  
4. den Sport & Fun * 

• turnaj v ping-pongu a lezení na bedýnkách  

• aquapark Mariba  
 
5. den snídaně, podle potřeby vyhodnocení, rozloučení, odjezd 

 

Česko-německý setkávací týden 
„Gemeinsam Grenze(n) brechen“ 

 

 

5 dní/4 noci  
(ubytování, plná penze, celý program, 

bez ložního prádla) 
 

Cena 115 €° 
Možné termíny: 

březen 2021 – říjen 2022

 

Organizace:  
*programový bod organizuje a provádí zaměstnanci KiEZu 
           ** programový bod organizujeme my, na vás je uskutečnění akce 
                                         *** programový bod organizuje a provádí autorizovaný partner KiEZu   
                                                                                                    -  Změny vyhrazeny - 

 

mailto:kontakt@kiez-sebnitz.de

