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Projekt 325:  
 

Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice  
und VHS im Landkreis Cham e. V. 

 
Motto des Projektes: Gemeinsam leben, lernen und arbeiten in den Regionen 

Sušice und Cham. 
 
 
 

Datum: 24. – 25. Juni 2014 

 

Besuch von 50 Schülern und Lehrern der VHS Cham, e. V. mit weiteren 50 

Schülern und Lehrern aus SOŠ a SOU Sušice  

 

 

Programm: 

 

1. Tag – Dienstag 

    

 11:00 Ankunft, Besuch der Schulmesse in Sokolovna in Sušice. Da zeigt die 

Schule SOŠ a SOU Sušice der Öffentlichkeit und Schülern aus der 

Grundschule, was sie bei uns studieren können und welche Fächer angeboten 

werden. Viele Infos bekommt man auch von den Firmen, die mit der Schule 

zusammenarbeiten. 

 12:30 Begrüßung in der Schule, Mittagessen 

 13:00 – Workshop. Vorbereitung von Schülern aus Tourismus und 

Sozialpflege – die meisten gingen anschließend zum Praktikum nach Cham. 

Es wurden Karten mit tschechisch–deutschem Wortschatz vorbereitet. Dann 

wurden Gruppen mit 6-8 Schüler gebildet und gemeinsam neue Wörter 

gelernt. 

Zweiter Teil: Glas bemalen auf vorbereiteten Gläsern. Die Schüler aus Cham 

konnten so ein Andenken nach Hause mitnehmen. Jeder schrieb „Sušice 

2014“ auf das Glas und bemalte es nach eigenen Vorstellungen. Befüllt mit 

Sand und einer Kerze kann das Glas als Windlicht genutzt werden. 
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 workshop za účasti tříd studentů naší školy – oborů cestovní ruch a sociální 

činnost. Workshop probíhal formou jazykové animace – výuka základních 

českých slovíček ve skupinkách vedených našimi studenty. Za tímto účelem 

byly připraveny kartičky se slovní zásobou, poté probíhala tvořivá animace – 

malba na sklo a současně tak výroba suvenýrů připomínajících pobyt v Sušici 

v rámci tohoto projektu. Třída byla řádně vyzdobena a označena názvy a logy 

projektu. Studentům z Německa byly věnovány kartičky se slovní zásobou a 

skleničky, které sami dozdobili a také propagační předměty související 

s projektem a nesoucí řádné označení tohoto projektu.  

 14:30 pěšky zpět do Sušice – prohlídka náměstí 

 15:30 odjezd - vyhlídka a rozhledna Sedlo – pěší túra 

 18:00 ubytování – penzion U Luhanů Petrovice 

 19:00 večeře a volná zábava 

 

1. den – středa  

 Snídaně  

 8:00 Příjezd německých hostů do Sušice 

 Odjezd společně s autobusem českých studentů a učitelů do Rabí 

 Prohlídka obce Rábí, seznámení s historií a lidovými tradicemi  

 9:00 – 11:00 Prohlídka Hradu Rabí s výkladem – oba okruhy – dvě české 

skupiny, jedna velká německá 

 11:30 Horažďovice – prohlídka zámku – muzea a návštěva tvořivé dílny. 

Studenti se zde seznámili se starými řemesly – předením vlny, tkaním látek, 

truhlařinou a vše si také mohli vyzkoušet. 

 14:30 oběd v Sušici 

 15:00 rozloučení a odjezd 

 

Po celou dobu žáci vzájemně komunikovali, navázali nová přátelství a prohloubili ta, 

co již navázali při předchozím pobytu v Chamu. Němečtí studenti a kolegové se 

dozvěděli více o naší historii a tradicích. Pro obě strany byl velkým zážitkem 

společný workshop a možnost vyzkoušet si stará tradiční řemesla. Zpestřením byla 

vycházka přírodou na rozhlednu Sedlo a uchvacující nádech historie ze starých 

staveb a hradu Rabí. Studenti obou škol hodně fotografovali a budou mít 

nezapomenutelné zážitky vedoucí k sbližování našich národů žijících při společné 

hranici. Fotografie z akce jsou umístěny na facebooku školy a internetových 

stránkách školy. Po zprovoznění společného webu, bude možnost shlédnutí 

fotografií a dalších informací i tam. 

 

Fota:  
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Begrüßung in SOŠ a SOU Sušice 

  
 

Workshop – Sprachanimation, Glas bemalen 

 

   
 

Ankunft                                                  Aussichtsturm Sedlo 
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Zurück nach Sušice                               Schulmesse 

 

   
 

Burg Babí 

 

 

  
 

Abfahrt nach Horažďovice – Burgbesichtigung, Museum 
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Vorführung – altes Handwerk 

 

   
 

Mittagessen in Sušice - Verabschiedung 

 

 

 


