
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. 

 

Týdenní školení bavorských učitelů  

v Sušici 

Einwöchige Schulung von 
bayerischen Lehrern in Sušice 

9. 6. 2014 – 13. 6. 2014 



12. 6. 2014 – Workshop 

Přivítání německé 

delegace na půdě  

SOŠ a SOU Sušice 

Begrüßung  

in der SOŠ a SOU 

Sušice 



Herr Kostermeier (VHS 

Cham) sprach über die 

Zusammenarbeit beiden 

Schulen. 

Pan Klostermeier (VHS 

Cham) zhodnotil 

dosavadní průběh 

spolupráce obou škol. 



Učitelé z Chamu se těšili 

na prezentace českých 

studentů  

Lehrer aus Cham freuten 

sich auf die 

Präsentationen der 

Schüler. 



… i studenti se těšili  

na zkušenosti svých 

spolužáků … 

…  auch die Schüler waren 

neugierig… 



Mgr. Němcová 

organizovala celou 

prezentaci studentů. 

Lehrerin Fr. Němcová 

organisierte die 

Präsentation. 



Die Schüler  sprachen 

über das Praktikum in 

den Fächern Tourismus, 

Sozialdienst und Koch. 

O svých zkušenostech  

z praxe vyprávěli 

studenti oboru 

cestovní ruch, 

sociálně správní i 

kuchař – číšník.   



Potom němečtí kolegové 

zhodnotili snažení našich 

studentů.  

Dann haben die deutsche 

Kollegen unsere Schüler 

bewertet. 



Studenti obdrželi 

osvědčení o vykonané 

praxi. 

Die Schüler bekamen das 

Praktikums Zertifikat.   



Předávání certifikátů. 

Übergabe von 

Zertifikaten. 



Předávání certifikátů. 

Übergabe von Zertifikaten 



Památka také pro 

školy. 

Andenken auch für die 

Schulen. 



Během workshopu 

vytvořili studenti 

pamětní obraz. 

Während des 

Workshops malten die 

Studenten. 



Celé příjemně strávené 

dopoledne jsme zakončili 

tradiční společnou fotkou. 

Am Ende des 

angenehmen 

Nachmittages – ein 

gemeinsames Foto. 



Celý týden školení učitelů 

z Chamu probíhala výuka 

českého jazyka. 

Die ganze Woche haben  

die Lehrer aus Cham auch 

tschechisch Unterricht 

gehabt. 

 



 5 učitelů z Chamu a 5 

učitelů ze Sušice 

navštívilo i různá 

zajímavá místa v Sušici a 

okolí. 

5 Lehrer auch Cham 

und  Lehrer aus Sušice 

besuchten viel 

Sehenswertes in 

Sušice und Umgebung.  



Výstup na radniční věž v 

Sušici. 

Aufstieg auf den 

Rathausturm von Sušice. 



Výhled z radniční věže v 

Sušici. 

Aussicht vom 

Rathausturm in Sušice. 



Výhled z radniční věže v 

Sušici. 
Aussicht vom 

Rathausturm in 

Sušice. 



Výhled z radniční věže v 

Sušici. 

Aussicht vom 

Rathausturm in Sušice. 



Výhled z radniční věže 

v Sušici. 

Aussicht vom 

Rathausturm in Sušice. 



Upevnění zvonu. So ist die Glocke 

befestigt. 



V radniční věži. 

Im Rathausturm von 

Sušice.  



Za hodinami. Hinter der Uhr. 



Sušický betlém s 

domy ze Sušice a 

okolí a pohyblivými 

figurami je vystaven 

v muzeu. 

Weihnachtskrippe 

in Sušice mit 

Häusen von Sušice 

und Umgebung. 

Viele Figuren 

bewegen sich. 



A nově opravenou část 

muzea. 

Restauriertes Museum 

in Sušice. 



A pak už večeře  

a ubytování. 

Das Abendessen. 



Jak se německy řekne 

užovka a zmije? 

Und das ist tschechisch 

Immer ist was zu lernen. 



11. 6. 2014 – Klatovy 

Prohlídka města Klatovy Die Lehrer haben auch 

Klatovy besucht. 



Odpočinek na kostelních 

schodech …. 

Kleine Pause auf den 

Kirchenstufen.  



Za chvíli nás čeká další 

program. 

Gleich geht das 

Programm weiter. 



Černá věž – a jde se 

nahoru. 

Der Schwarze Turm – 

und hinauf geht es.   



Po obědě ve školní jídelně 

proběhla intenzivní výuka 

českého jazyka. 

Nach dem Mittagessen in 

der Schulküche geht der 

Tschechischunterricht 

weiter. 



12. 6. 2014 – Strakonice 

Další den nás čekala 

prohlídka strakonického 

hradu. 

Den nächsten Tag fuhren 

wir nach Strakonice. Das ist 

die Burg von Strakonice. 



Společné foto na nádvoří 

hradu … 

Gemeinsames Foto am 

Burghof. 



Cestou domů jsme udělali 

zastávku v historickém 

mlýně v Hoslovicích. 

Auf dem  Heimweg sahen 

wir uns noch die alte 

Mühle in Hoslovice an. 



Mlýn je připomínkou 

vesnického života  

na Strakonicku před 100 

lety. 

Die Mühle ist eine 

Erinnerung an das 

Dorfleben vor 100 

Jahren. 



Zasloužený oběd  

ve jídelně domova 

mládeže naší školy. 

Mittagessen in der 

Küche des 

Studentenwohnheimes. 



Odpoledne proběhla další 

intenzivní výuka českého 

jazyka. 

Und Nachmittag wieder 

Tschechischunterricht. 



Týdenní pobyt kolegů z Chamu byl velkým 

zážitkem i  pro učitele ze Sušice. Společně jsme 

navštívili řadu památek, vyměnili si zkušenosti 

a naučili se mnoho nového. Těšíme se na další 

brzké setkání. 

 

Die Woche Aufenthalt der Kollegen aus Cham 

war eine tolle Erfahrung auch für die Lehrer aus 

Sušice. Gemeinsam besuchten wir viele 

Sehenswürdigkeiten, tauschten Erfahrungen 

aus und haben viel Neues gelernt. Wir freuen 

uns auf ein baldiges Wiedersehen. 


