
Deutsch macht uns Spaß!

Výuka německého jazyka na Gymnáziu J. V. Jirsíka



Co vše v této prezentaci najdete?
Spolupráce s 
partnerskými školami

2.
Možnost studovat rok v Německu
Euregio-Gastschuljahr

3. Zahraniční exkurze

4. Soutěže

1.

5.
Spolupráce s
GOETHE CENTREM

6.
Spolupráce s 
Jihočeskou univerzitou

7. Filmový klub



Nové partnerství s gymnáziem v Linci - https://www.landwied.at/ 

Bundesrealgymnasium Landwiedstraße  



Deutschtag - Německý den na 
GJVJ 27. září 2022



Aktivity na školním dvoře







● zábavné dopoledne 

proložené aktivitami 

v němčině

● animační program 

Němčina nekouše

od Tandemu

● koncert Uwe Kaa

Den s němčinou 21. června 2022



Den s němčinou 21. června 2022



Euregio  - Gastschuljahr

Když jsem se rozhodoval, jestli půjdu na rok do Německa, 

určitě to nebylo snadné a rychlé rozhodnutí. Bylo vlastně 

hrozně těžké odejít ze zaběhnutých kolejí sám na rok do cizí 

země, jejíž jazyk jsem ještě moc neovládal. Dneska můžu říct, 

že to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat: Poznal 

jsem spoustu kamarádů, se kterými jsem dodnes v kontaktu, 

super hostitelskou rodinu, krásnou moderní školu a bavorskou 

kulturu. A němčina pro mě už dnes není problém. Proto je 

podle mě důležité vystoupit ze své komfortní zóny a zkusit to, 

protože kdybych se já před rokem rozhodl jinak, přišel bych o 

jeden z nejlepších roků mého života.

- student Petr Jakeš



Pobyt v Německu, který mi Euregio umožnilo, mi dal 

spoustu nezapomenutelných vzpomínek a hlavně 

zkušeností a dovedností, které se člověk ve škole nenaučí. 

Odnesla jsem si jak velmi stabilní znalosti němčiny, tak 

kontakty a přátele na zbytek života. Těchto devět měsíců mi 

otočilo život vzhůru nohama tím nejpozitivnějším způsobem 

a přála bych všem zažít to samé.

- studentka Barbora Kortusová

Euregio - Gastschuljahr



- GJVJ a Johann-Eck-Schule Berlin

- tři fáze projektu:

1. setkání v Praze

2. putování po stopách migrantů prchajících z Čech přes Jizerské hory 

do Německa

3. setkání v Berlíně

Projekt: Sdílené dějiny – společné cesty





Projekt: Sdílené dějiny –
společné cesty



Jednodenní výlet
do Vídně



Exkurze do železáren Voestalpine v Linci



Konverzační soutěž z němčiny - vyšší gymnázium

3. místo v okresní soutěži 

vybojovala Kristýna Malá



Konverzační 
soutěž z němčiny 

- nižší 
gymnázium



Spolupráce s Goethe centrem - soutěž Büchewurm (Knihomol)



Spolupráce s Goethe centrem - Galli Theater
Die Prinzessin auf der Erbse



Praxe Jihočeské univerzity na GJVJ



Praxe Jihočeské univerzity na GJVJ

- návštěva studentů z Univerzity z 

Pasova

- konverzace s rodilými mluvčími

- asistentská, průběžná a souvislá 

praxe JČU



Filmový klub v Jirsíkově vzdělávacím centru

- nově vytvořené Jirsíkovo vzdělávací 

centrum slouží jako zázemí k výuce 

cizích jazyků

- každá jazyková skupina pořádá odpolední 

filmové promítání s následnou besedou



Deutsch an GJVJ macht uns 
Spaß!
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