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Projekt č. 325:  
 

Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. 
 

Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. 
 

 

Studijní pobyt v Sušici pro 5 učitelů z VHS Cham, e. V.  

(za spoluúčasti 5 učitelů ze SOŠ a SOU Sušice) 

9. – 13. 6. 2014 

 

 

Cíl pobytu: prohloubení kontaktu, předávání zkušeností, poznání tradic a regionu, 

exkurze (návštěvy památek apod.) Součástí studijního pobytu byl i kurz češtiny 

pod vedení Mgr. Němcové v rozsahu 3 hodiny denně = celkem 15 hodin 

 

Program: 

                   

Pondělí  

 11:00 příjezd, přivítání, informace o naší škole, 

 13:00 oběd ve školní jídelně 

 14:00 – 17.00 kurz ČJ 

  Informace o městě Sušici, kultuře a tradicích.  

 19:00 ubytování a večeře – penzion U Luhanů Petrovice 

Úterý 

 Snídaně 

 8:00 – 11:00 kurz ČJ 

 11:00 oběd ve školní jídelně 

 12:00 – 14:00 workshop 

 Pracovní schůze 

 Prohlídka věže, muzea v Sušici, galerie v Brance, náměstí 

 18:00 večeře, 

      Středa 

 Snídaně 
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 8:30 odjezd ze Sušice směr Klatovy – seznámení s regionem. Prohlídka 

barokní lékárny, katakomb, muzeum, výstup na Černou věž (případně Galerie 

U bílého jednorožce, Jezuitský kostel na náměstí, kostel s. Vavřince u Bílé 

věže apod.) 

 14:00 oběd na DM 

 14:30 – 17:30 kurz ČJ 

 19:00 večeře 

 

 

Čtvrtek 

 Snídaně 

 8:30 odjezd ze Sušice směr Strakonice – seznámení s regionem. Prohlídka 

hradu – všechny okruhy, prohlídka muzea, vodního mlýna 

 14:00 oběd na DM 

 14:30 – 17:30 kurz ČJ 

 19:00 večeře 

 

     Pátek 

 Snídaně 

 8:30 – 10:00 prohlídka dalších odloučených pracovišť naší školy – Na Hrázi, a 

kadeřnického salónu 

 10:00 – 11:00 kurz ČJ   

 11:00 – 12:00 oběd ve školní jídelně, oficiální rozloučení    

 12:00 – 14:00 kurz ČJ, odjezd 

 

 

 

Průběh:  

Vedle akcí dle tohoto oficiálního plánu jsme navíc prožili řadu zajímavých 

momentů při neformálním posezení a při cestách za památkami. Poznali jsme, 

že v práci pedagogů jsou obdobné záležitosti k řešení, kdy si můžeme 

vzájemně poradit a podpořit se a také čerpat ze zkušeností druhé strany. 

Kolegové z Chamu navíc procvičovali češtinu i při další komunikaci. Seznámili 

se s regionem, jeho historií, tradicemi, zvyky a se současnou realitou. Pobyt 

hodnotili jako velmi zajímavý a přínosný i pro jejich další práci s dětmi. Zde 

nabyté poznatky jim budou předávat a napomáhat tak sbližování našich 

národů.           
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Fota: 

 

      

Na věži hradu Strakonice                Prohlídka dílen SOŠ a SOU Sušice 

         
Dílny truhlářů                                                        Další dílny v budově Na Hrázi 

 

 

    
Sušický betlém                                                    Nádvoří muzea v Sušici 
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Ve věži radnice v Sušici                                          Muzeum Strakonice 

 

Součástí pobytu bylo poznávání tradic regionu a jeho kultury. Ve Strakonicích nás 

přirozeně zaujaly kroje a hudební nástroj – dudy. 

 

 

  
Výstava fotografií – radnice Sušice                    Muzeum Strakonice 

 

  
Středověký vodní mlýn Hoslovice                        V dílnách SOŠ a SOU Sušice 
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V rámci školení proběhla výuka kurzu češtiny:  

Kurz byl koncipován jako konverzační a jeho cílem bylo osvojení si základních 

jazykových dovedností. Kurz byl strukturován tematicky do 10 lekcí. Ke každé lekci 

byl přichystán pracovní list. Součástí každé lekce byla základní slovní zásoba 

v rozsahu pracovních listů, nácvik výslovnosti, základní fráze a komunikace v daném 

tématu. 

Učební plán: 

 
 

 

 

 

 

 

Nicméně výuka češtiny neprobíhala jen v rámci kurzu, ale prolínala celým pobytem. 

Během pobytu jsme navázali přátelské vazby, dozvěděli se mnoho zajímavého o 

našich školách, městech, regionech, o našich kulturách a tradicích. Je to velice 

přínosné pro náš osobní i profesní život a bude obohacením pro naši práci se žáky, 

kterým budeme předávat naše poznatky. Takovéto akce mají hluboký význam pro 

sbližování národů a pro přeshraniční spolupráci. 

Fota z kurzu češtiny: 
 

     
 
 
Každý účastník kurzu obdržel 10 pracovních listů s tematikou dle učebního plánu a 
vysvědčení na závěr. 
 

Lekce Téma Počet vyučovacích hodin 

1. Pozdravy 1 

2. Seznámení 1 

3. Představení se 1 

4. Moje rodina 1,5 

5. Volný čas 1 

6. Časové údaje 1,5 

7. Nakupování 2 

8. V restauraci, v hotelu 2 

9. Orientace ve městě 2 

10. Nehoda, úraz, nemoc 2 

CELKEM  15 


