
Jazykově-vzdělávací pobyt v Berlíně (11. – 15. 10. 2015) 

(Dotační program EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání) 

 V neděli 11. října v brzkých ranních hodinách bylo před budovou židlochovického gymnázia nezvykle živo. 

Čtrnáct gymnazistů, žáků a žákyň oktávy, septimy a sexty, nastoupilo se svou učitelkou němčiny do přistaveného 

autobusu a vyrazilo za poznáním a výukou německého jazyka do Berlína.  

 

 Cestu tam jsme si zpříjemnili zastávkou v oblasti Labských pískovců, kde jsme se za chladného, ale 

slunečného počasí prošli mezi pískovcovými skalami až k proslulé Pravčické bráně. Poté jsme pokračovali do hlavního 

města Německa, kde nás již očekávala organizátorka ubytování paní Angela Glas se svou dcerou Katjou. Seznámila 

nás postupně se sedmi hostiteli, kteří nám po čtyři další dny poskytovali nocleh a stravu. Slečna Katja nás pak každé 

ráno a večer čekala na určeném místě, aby zajistila bezproblémový svoz a rozvoz žáků do jejich nových domovů a do 

školy. 

                                           

 Výuka probíhala v Did deutsch-institutu v centru Berlína. Od pondělí do středy dopoledne tam žáci pod 

vedením dvou lektorek zlepšovali své znalosti němčiny. Pracovali s texty o Berlíně, dělali gramatická cvičení                  

a rozšiřovali svou slovní zásobu. Odměnou jim byla nejen pochvala učitelek za dobrou práci a milé vystupování, ale 

především certifikát o absolvování kurzu a osvědčení znalosti německého jazyka na úrovni B1. 

                                           



  

Po dopolední výuce nás vždy čekal společný program. V pondělí to bylo seznámení s hlavním městem 

Německa a jeho památkami. Prošli jsme se centrem Berlína od moderního Potsdammer Platz přes Braniborskou 

bránu, ulici Unter den Linden až po Alexanderplatz. Cestou jsme viděli Památník holocaustu, budovu Říšského 

sněmu, Vítězný sloup, Novou strážnici, ostrov muzeí, Berlínský dóm, Červenou radnici a samozřejmě dominantu 

Alexandrova náměstí, televizní věž. V úterý nás náš autobus odvezl do nedaleké Postupimi, kde jsme si prohlédli 

zámecký park Sanssouci, historické centrum města a navštívili zámek Cecilienhof, kde byla na konci 2. světové války 

podepsána Postupimská dohoda. Středeční odpoledne bylo již bohužel deštivé. Strávili jsme ho opět v Berlíně, 

prohlídkou torza Pamětního kostela císaře Viléma, ulice Kurfürstendamm, návštěvou muzea The Story of Berlin, 

jehož součástí je také vstup do protiatomového krytu, projeli jsme kolem zbytků neslavně proslulé berlínské zdi             

a podívali se k bývalému hraničnímu přechodu mezi Východním a Západním Berlínem Checkpoint Charlie. 

                                            

 Ve čtvrtek ráno jsme se s hlavním městem Německa rozloučili. Cestou do České republiky nás čekala ještě asi 

dvouhodinová prohlídka Drážďan a pak už jsme se plni zážitků těšili na návrat domů. Myslím, že jsme všichni měli co 

vyprávět a že na pět dní v Berlíně budeme rádi vzpomínat.   
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