Česko-německý setkávací týden
„Gemein(sam)e Wege“
Jak už říká sám název: náš setkávací týden umožní žákyním a žákům z České republiky a Německa zažít dny, při kterých díky
společným jazykovým a dobrodružným aktivitám mohou lépe poznat sami sebe i toho druhého. Během pobytu se naučí
zábavnou formou další německé výrazy a slovíčka. Budou každodenně používat němčinu, občas si vypomohou angličtinou a
třeba se jim podaří uzavřít i osobní přátelství. Tématem týdne je dobrodružné nalezení možných společných cest, které povedou
k jednomu velkému cíli – nalezení poslední kešky s nedocenitelným obsahem.
Jazyková animace jim zábavnou formou přiblíží jazyk druhé země a pomůže odbourat počáteční ostych, při naší dvojjazyčné
obrázkové KiEZ-Rallye poznají náš objekt a animace v „Abenteuerlandu“ prověří schopnost adaptace na novou situaci a řešení
úkolu v česko-německém týmu.
Na výlet se vydají speciálním autobusem do městečka Berggießhübel, známém svými nalezišti drahých kamenů, vyzkouší si
dobrodružné hledání cesty v dole s pomocí kapesní svítilny a třeba budou mít štěstí a podaří se jim nalézt i svůj drahý kámen.
Zážitkem bude jistě i oběd v podzemí.
Orientace v přírodě pomocí kompasu i GPSky, zakládání kešek a jejich nalezání – to všechno je hlavním tématem týdne.
Základní slovíčka a fráze v druhém jazyce, schopnost vzájemné spolupráce v malých skupinách a orientační hra na obou
stranách hranice – to všechno si děti bez stresu vyzkouší a při tom spontánně prohloubí vzájemnou důvěru a odstraní
předsudky.
Již nyní se účastníci mohou těšit na výlet do Mariby - jednoho z nejhezčích aquaparků v Sasku – a jeho karibskou atmosféru,
malé i velké skluzavky, mořské vlny nebo whirlpool. Jak dlouho jim tam cesta potrvá a jakou cestou se tam vlastně účastníci
dostanou, to už bude záležet na znalostech, které získají během týdne, na schopnosti a ochotě spolupracovat ve skupině,
vzájemně si pomáhat a překonávat zdánlivě nepřekonatelné. Na cestě je čekají úkoly v němčině i češtině, spolupráce bude tedy
nevyhnutelná.
Česko-německý večer s typickým pokrmem pro každou zemi může skrývat i některá překvapení: program si účastníci připraví
sami nebo s naší pomocí, a jestli bude slyšet jen čeština a němčina, to záleží hlavně na nich. Jistě bude zajímavé, jakým
způsobem se každá země představí té druhé… kreativita zde nezná hranic.
Večerní aktivity jako kuželky, diskotéka, zumba nebo flirtpárty doplní denní program.
Těšíme se na vás: srdečně vás vítáme – herzlich willkommen!

Plánovaný program:
1. den

příjezd, ubytování, oběd, informace k programu
jazyková animace
„(D)ein Weg – (M)ein Weg“ + KiEZ – Rallye (1/2)
kuželky (3) nebo diskotéka (1)

2. den

projekt: „Wegweiser KUDYKAM“ (1)
jazyková animace + týmový projekt: „DŮVĚRATRAUEN“(2)
Let´s dance/Zumba-Fitness (1)

3. den

výlet do Berggießhübel (spec. autobus)
„Schätze der Dunkelheit“
čas na přípravu společného večera
česko-německý večer “Guten Appetit – dobrou chut” (2/3)

4. den

projekt: „Dem Ziel auf der Spur“ – orientační hra, spojená
s výletem do aquaparku „Mariba“ (3)

5. den

snídaně, podle potřeby vyhodnocení, rozloučení, odjezd

Organizace:
1 programový bod organizuje a provádí autorizovaný partner KiEZu
2 programový bod organizuje a provádí zaměstnanci KiEZu
3 programový bod organizujeme my, na vás je uskutečnění akce
4 samostatné uskutečnění programového bodu
-

pro 5. – 9. třídu
5 dní/4 noci

(ubytování, plná penze, celý
program, bez ložního prádla)

Cena 106 €*

Možné termíny:
duben 2018 – březen 2019

*Cena platí v případě podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.

Změny vyhrazeny BLIŽŠÍ INFORMACE:
E-Mail: kontakt@kiez-sebnitz.de, ilona.koehler@kiez-sebnitz.de
Telefon: 0049 35971 5980 (německy) nebo 59816 (i česky, paní Ilona Köhler)

www.kiez-sebnitz.de

