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ŽÁCI 2. ROČNÍKŮ



29.5.2018 se konalo v Markersbachu setkání, kterého se zúčastnili naši druháčci a žáci od prvního do třetího ročníku partnerské 
školy. Všechny děti oslavily společně svůj Mezinárodní den dětí. 

Jednotlivá stanoviště pro soutěže

Luftparcours / Překážková dráha

Tischstationen / Veselé stolní hry

Spiel  fűr kleine Gruppen / Hra pro malé skupiny

Bastelnangebot / Kutil

Tischspiele / Stolní hry

Wettspiele / Soutěže

Spiele zum Kennenlernen/ Seznamovací hry

Tanzspiele / Taneční hry

Stuhlpolonaise / Židličkovaná

Zeitungstanz / Tanec s novinami

Puzzle / Skládání obrázku (puzzle)

7 Unterschiede / Hledání 7 rozdílů



Po našem příjezdu byly děti rozděleny do šesti skupin, ve kterých se české i německé děti společně nasvačily.



Po společné svačině se všechny děti shromáždily v hale, kde se dozvěděly podrobnosti o průběhu setkání. Dětí bylo kolem 130.



Paní učitelky z obou partnerských škol připravily celkem 12 různých stanovišť, které si děti obcházely samostatně. V této třídě 
se tancovalo s novinami. 



Zde se také tancovalo.



V této třídě se hrály různé stolní hry.



Tady se hrály různé hry na šikovnost.



Děti si mohly vyrobit zvířecí masky.



V jedné třídě byla připravena překážková dráha, která nebyla vůbec jednoduchá. Dráhu musely děti absolvovat s balónkem na 
vařečce.



Naše paní učitelky si připravily skládání obrázků a hledání rozdílů na obrázku.



I v Německu znají „židličkovanou“.



Gong ohlásil konec soutěžení. Děti se pak shromáždily v jednotlivých třídách – mezi nimi byly i naše děti. Proběhlo zhodnocení 
a všechny děti dostaly sladkou odměnu.



V tzv. Stammgruppen proběhlo zhodnocení a všechny děti dostaly sladkou odměnu.



Děti se pak nasvačily na školním dvoře.



Mohly si „zadovádět“ na kolotoči a skluzavce.



Pak se jelo do Cranzahl na parní mašinku.



Jízda parním vláčkem trvala hodinu a děti si během ní mohly cestou prohlédnout krušnohorskou krajinu.



Po příjezdu do Oberwiesenthalu si děti nakoupily v místním infocentru suvenýry. Nejoblíbenějším suvenýrem byla plácačka 
výpravčího s bonbonky. 



OBRÁZKY OD ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ
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