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1. Nabídka Ukážu ti svůj svět plně obsazena
Do nabídky Ukážu ti svůj svět se přihlásilo již 153 zařízení z Česka, Saska a
Bavorska, aby si prostřednictvím svého medinauta přiblížili hravou formou
sousední zemi a její jazyk a vytvořily si vlastní jazykový a mediální projekt.
Spousta zařízení také využila možnosti navštívit sousední zemi. Tisíce dětí
tak učinily první krůčky v zemi sousedů i v používání různých druhů médií
k vyjádření svých zážitků. Pestrost realizovaných projektů, a tedy i zážitků
dětí, se odráží ve výstupech z projektů. Ty můžete obdivovat na
www.sousednisvety.info/vysledne-projekty. Z vytvořených fotokoláží,
animovaných filmů, leporel, ozvučených fotoportrétů i klasických obrázků,
videí, divadelních a hudebních představení čiší nadšení a zájem pedagogů,
dětí i jejich rodičů o projekt, o sousední zemi, o její obyvatele.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim medinautům za jejich
profesionální působení, skvělé nápady a obrovské nasazení jako i
zúčastněným pedagogům a vedení zařízení za to, že díky vlastnímu nadšení
a nápadům umožnili dětem už v tak raném věku zapojit se
do pestrého a zábavného poznávání sousední země a jejího jazyka.
Velice nás těší, že je o projektovou nabídku tak velký zájem, z téhož
důvodu je její kapacita kompletně vyčerpána. Do nabídky není možné
se již přihlásit. Máte-li zájem ve svém zařízení realizovat česko-německé
jazykové a mediální projekty, inspiraci a konkrétní návrhy projektů naleznete
na projektovém webu v rubrice publikace nebo na semináři v Hofu, 20. – 22.
9. 2018, kam se můžete přihlásit.
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2. Muzikál Fremde werden Freunde
„Ahóóóój!“, přivítaly nadšeně děti z mateřské školky ve Speinshartu své
kamarády z partnerské školky v Teplé. Děti a rodiče z Teplé už Speinshart
dobře znají, tentokrát je však jejich návštěva výjimečná – kamarádi si
pro ně připravili divadelní představení, a rovnou česko-německý muzikál!
Muzikál Fremde werden Freunde vypráví příběh dětí ze Žluté a Modré země,
kteří si nerozumí a mají k sobě navzájem nedůvěru, a proto se
od sebe oddělí kamennou zdí. Ale jako většina pohádek, i tato skončí šťastně
– dětská zvědavost, touha po společné hře a přátelství zvítězí
nad strachem a nenávistí a svede děti dohromady.
Na závěr představení plného českých i německých písniček a tanečků, jež s
dětmi v rámci projektu Sousední světy – Nachbarwelten připravila
medinautka Lenka Uschold, se k dětem na pódiu připojily i děti z Teplé. Ruku
v ruce si společně zazpívaly a oslavily tak své opětovné setkání.
Profesionální výkony dětí sklidily u početného publika veliké ovace a vzbudily
obdiv i u přítomných starostů, pana Alberta Nickla ze Speinshartu a pana
Karla Hermanna z Teplé, kteří u této příležitosti svými podpisy oficiálně
zpečetili partnerství těchto obcí. Držme palce, ať to obcím klape stejně dobře
jako místním školkám pod skvělou taktovkou ředitelek Waltraud Wagner a
Jany Kasíkové.
Děkujeme za krásný zážitek!
Natalie Käser, Zuzana Nejedlá z Tandemu Regensburg

(Děti si vychutnávají potlesk po představení. Foto: Soukromé)
Více podrobností k tomuto česko-německému jazykovému a mediálnímu projektu
naleznete brzy na webové stránce projektu http://sousednisvety.info/vysledneprojekty
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3. Příklady her jazykové animace zveřejněny na webu
Medinauti projektu již rok a půl navštěvují česká a německá zařízení a
seznamují děti se sousední zemí a jejím jazykem. Přinášíme vám malou
ukázku jejich oblíbených her, díky kterým si děti zábavnou formou rychle
osvojí základní slovíčka. Příklady her pro děti od 3 do 8 let naleznete
na www.sousednisvety.info/aktuality

4. Nové česko-německé partnerství
Na základě zprostředkování kontaktů a pomoci kontaktíka projektu Jany
Nové se 6. 2. 2018 uskutečnilo setkání vedoucích pracovníků předškolních
zařízení z Meziboří (ČR) a Voigtsdorf (D). Německá delegace z Voigtsdorfu
byla v Meziboří velmi mile přijata. Během prvního rozhovoru byly diskutovány
představy obou zařízení o vzájemné spolupráci. Obě zařízení nalezla rychle
společnou řeč i vzhledem k tomu, že leží kousek od sebe.
Prvním krokem společného partnerství byla návštěva velké skupiny
předškolních dětí z Voigtsdorfu ve
školce v Meziboří v rámci projektu
Sousední
světy-Nachbarwelten.
Toto setkání se uskutečnilo
26.3.2018. Děti z obou školek byly
zpočátku velmi nervozní, po
úvodním seznámení však rychle
ztratily ostych a k překvapení
pedagogů si bez problémů začaly
společně hrát. Náplní setkání bylo
představení velikonočních zvyků obou zemí, ukázka divadelní hry a také
vzájemné předání velikonočních dárků.
Společné vyrábění velikonočních ozdob a výborný oběd zakončil první
setkání. Zařízení Voigtsdorf by touto
cestou chtělo poděkovat vedení a
celému personálu MŠ Meziboří a také
medinautce Kristině Pokorné za
úspěšné první setkání, za milé přivítání
a skvělé jídlo.
Během této návštěvy se vedení obou
zařízení domluvilo na dalším setkání
20. 6. 2018. Tentokrát navštíví děti z Meziboří školku ve Voigtsdorfu. Všichni
zúčastnění se již teď těší na další spolupráci obou partnerských zařízení.
Fotografie: Zařízení „Sonnenland“ e.V. Voigtsdorf, Detlef Müller
Text: Jürgen Grogorenz, „Sonnenland“ e.V. Voigtsdorf
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5. Pozvání na Můj česko-německý jazykový a mediální projekt
Chcete vytvářet nízkoprahové česko-německé jazykové a mediální projekty
pro děti ve vlastním zařízení? Přijeďte 20. - 22. září 2018 do Hofu, SRN na
vzdělávací seminář, kde vám ukážeme, jak na to.
V praktických workshopech se pod vedením zkušené jazykové animátorky
Tandemu blíže seznámíte s metodou jazykové animace pro nejmenší děti a
vyzkoušíte si aktivity, které se během realizace projektové nabídky při
seznamování dětí se sousedním jazykem osvědčily. Referentka
z Mediálního centra pro mládež T1 Horní Falcko vás uvede do tématu
mediální pedagogiky u dětí od 3 do 8 let a pod jejím vedením získáte
informace, podněty a praktické dovednosti k přípravě a realizaci
audioprojektu, který můžete s dětmi uskutečnit ve vlastním zařízení.
Pod metodickým vedením projektových pracovnic si vyzkoušíte přípravu
vlastního jazykového a mediální projektu, k dispozici bude i odborná
literatura a publikace s tipy na další jazykové a mediální projekty.

Seminář je pořádán pro učitele mateřských a základních škol, školních
družin a všechny, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Simultánní
tlumočení je zajištěno. Účast na akci je zdarma.
Přihlásit se můžete do 3. 9. 2018 vyplněním tohoto formuláře. Program
a veškeré další informace naleznete zde.
Více informací k připravované akci i k projektu vám poskytnou projektové
pracovnice na tel.: +420 377 631 490, email: sousednisvety@tandemorg.cz.

Nechte se inspirovat a nahlédněte s námi do světa našich sousedů!

Strana 6

Newsletter 2/2018 projektu Sousední světy – Nachbarwelten

6. Jazykový kufr k zapůjčení u Tandemu
Jazykový kufr Saské zemské kanceláře pro
rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa),
kooperačního partnera projektu Sousední
světy – Nachbarwelten, je možné si nyní
zapůjčit také u Koordinačních center českoněmeckých výměn mládeže. Kufr je zdrojem
nepřeberného množství materiálů, nápadů
a podnětů pro seznamování dětí se
sousedním jazykem. Leták se všemi
informacemi k jazykovému kufru naleznete
zde. Kufr si mohou vypůjčit: bavorské a
české mateřské školy, základní školy, školní
družiny a všechny organizace pracující s
dětmi od 3 do 8 let, medinauti z Německa a Česka. Pro zájemce ze Saska
je jazykový kufr k zapůjčení na těchto místech. Maximální doba výpůjčky
jsou 4 týdny. Kufr bude zaslán poštou na adresu zařízení, popř. jej po
domluvě můžete vyzvednout v Tandemu v Plzni nebo v Regensburgu.
Náklady na zaslání kufru zpět do Tandemu hradí ten, kdo si kufr vypůjčil.
V případě zájmu se obracejte na vyhnalek@tandem-org.de.
Nezapomeňte uvést požadovaný termín výpůjčky.

Hlasování Rady
Dne 10. dubna 2018 zasedala v saském státním parlamentu expertní
„Rada pro rané jazykové vzdělávání v Sasku".
Rada je poradním orgánem saského ministerstva
kultury. Je složena ze saských a národních
odborníků z oblasti politiky, správy, vědy,
vzdělávání a regionálního rozvoje. Tandem Regensburg je také jejím
členem. Svým pohledem zvenčí dávají členové Rady odborné podněty pro
vývoj, testování a začlenění návrhů do konceptu raného vzdělávání
v jazycích sousedů na území Saska. Expertní rada rovněž působí jako
podpůrný poradní orgán Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání
v jazycích sousedů (LaNa). Na tomto setkání byl učiněn důležitý krok:
většina odborného poradního výboru podpořila svými hlasy význam a
zajištění LaNy. Ta by měla zaujmout své pevné postavení v oblasti raného
vzdělávání v jazycích sousedů (češtiny a polštiny) a měla by být trvale
financována ze státních prostředků Svobodného státu Sasko. Výsledky
hlasování ke konsolidaci Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání
v jazycích sousedů jsou předány evropskému výboru saského parlamentu.
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7. Přihlaste se do programu ODMALIČKA
Blíží se prázdniny a s nimi i druhý termín pro podávání žádostí
do programu podpory Odmalička. Pokud plánujete v roce 2018 uskutečnit
setkání s německou školkou a potřebujete finanční podporu – PŘIHLASTE
SE.
Žádost mohou podat zařízení pracující s předškolními dětmi z celé ČR.
Finanční příspěvek je určen na společná setkání dětí z Čech a Německa do
6 let a lze ho využít na cestovní náklady účastníků, jazykového prostředníka,
materiál nebo stravování. Kompletní podmínky programu a formulář žádosti
naleznete na www.tandem-org.cz. Výše příspěvku může být max. 12 000 Kč.

Své přihlášky posílejte do 6.7.2018 na adresu:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete svoji žádost předem konzultovat,
kontaktuje nás: Petra Duspívová Hlávková, hlavkova@tandem-org.cz, tel:
+420 377 631 490
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8. První kroky k přeshraniční výměně pedagogů vedou z Chamu
Na pozvání Koordinačních center česko-německých výměn mládeže
Tandem se na Informačním a kontaktním semináři ve dnech 4. a 5.
května v Chamu setkali ředitelé, jejich zástupci a učitelé mateřských škol a
školních družin z celé ČR a Bavorska. Všechny spojoval zájem získat

informace o tom, jak najít partnerské zařízení v sousední zemi, vyjet za
poznáním, nasbírat zkušenosti a nápady pro vlastní práci. Tyto a další
informace, např. o aktuálních nabídkách a možnostech financování
přeshraničních projektů, zprostředkovaly účastníkům pracovnice Tandemu.
O situaci v předškolním vzdělávání v Bavorsku a v ČR, o zkušenostech z
přeshraniční výměny pedagogů a konkrétních podobách přeshraniční
spolupráce školek pohovořily odborné referentky Alena Vlachová, ředitelka
česko-německé školky Junikorn, a Jarmila Althammer, jazyková animátorka.
Účastníci také živě diskutovali o podmínkách a možnostech jednotlivých
zařízení a plánovali první kroky vedoucí k realizaci přeshraniční výměny.
Karel Hájek prokládal seminář praktickými ukázkami česko-německé
jazykové animace.
Také máte zájem o česko-bavorskou výměnu pedagogů? Náš další
seminář bude spojen s půldenní exkurzí do předškolního zařízení
v sousední zemi a uskuteční se 15. - 16. 11. 2018 v Moosbachu. Program
bude upřesněn. Podmínky projektu a přihlášky do projektu naleznete na
www.tandem-org.cz
Projekt Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD je financován
z prostředků Bavorského ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.
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9. Živé partnerství: Slavíme v Jungli aneb přátelství bez hranic
A je to tady! Oslava 10 let spolupráce partnerských školek s nocováním
v Jungle aréně Most. Je půl
sedmé večer a my skládáme své
věci a sebe do autobusu,
máváme rodičům a vyjíždíme
vstříc dobrodružství v Jungli a
také za kamarády z Kinderland
Niederlauterstein. Ti nám už
před
arénou
vehementně
mávají, jak se nás nemůžou
dočkat. Za chvíli už společně
uvnitř Jungle zpíváme naši zdravící písničku Guten Tag – Dobrý den.
Zahrajeme si hru, kdy si podáváme ruce a představujeme se v jazyce
sousední země. A protože je již po sedmé hodině, společně se navečeříme.
Poté se rozprchneme a zkoušíme všechny atrakce, které nám aréna nabízí.
Přitom jsme pěkně promíchaní. Kluci hrají společně fotbálek nebo košíkovou,
někteří skáčou na trampolínách, jiní sjíždějí skluzavky. Nahoře v korunách
palem probíhá kokosová bitva. Pár dětí je na kolotoči „Kokosáku“. Jezdíme
na koloběžkách, tříkolkách, slézáme horolezeckou stěnu. Nejmenší děti jsou
v mini jungli. Když se dostatečně vyskotačíme, pomalu nastává čas ke
spánku. Před spaním si řekneme společně pohádku o Veliké řepě – Grosse
Rübe, kterou nás naučila madinautka Kristinka. Popřejeme si Dobrou noc –
Gute Nacht.
Druhý den začneme společnou snídaní,
naučíme se novou písničku „Zvířecí
rondo – Krávy, krávy…/ Kühe, Kühe…“
Poté si zahrajeme na zvířátka, která se
hledají podle zvuků. Ještě si pohrajeme
v Jungli a vyrážíme na společný oběd do
údlické školky, který nám nachystala
naše paní kuchařka. Na školní zahradě
si děti odpoledne hrají. Poté nastává čas
odjezdu. Loučíme se v kruhu a
předáváme si vyrobené dárky k výročí
naší spolupráce. Už se těšíme na další
setkání v Německu u jezera.

(Zdroj: Text a foto: Blanka Prošková, ředitelka MŠ Údlice. Děkujeme a přejeme oběma
školkám spoustu společných setkání!)
Prostor pro vaše příspěvky: Na tomto místě chceme i v budoucnu publikovat přeshraniční
aktivity, které prezentují pestrou šíři česko-německých setkání dětí a pedagogů. Těšíme se
na vaše příspěvky!
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10. Užitečná slovíčka: Jdeme do divadla! Wir gehen ins Theater!
das Theater

[teáta]

divadlo

[djiwaddlo]

die Probe

[próbe]

zkouška

[ßkouschka]

die
Theatervorstellung

[teátafóaštelunk]

divadelní
představení

[djiwaddelnih
prschettstawenih]

die Theaterkasse

[teátakase]

pokladna

[pockladdna]

die Eintrittskarte

[ajntritskáte]

vstupenka

[fs-tuppennka]

der Zuschauerraum

[cušauaraum]

hlediště

[hledjischtje]

die Bühne

[býne]

jeviště

[jewischtje]

die Kulissen

[kulisn]

kulisy

[kullissi]

das Kostüm

[kostým]

kostým

[kos-tihm]

die Maske

[maske]

maska

[masska]

die Beleuchtung

[belojchtunk]

osvětlení

[oswjettlenih]

das Publikum

[públikum]

publikum

[pubblikkum]

der Schauspieler /in

[šaušpíla /-rin]

herec / herečka

[herretz] [herretschka]

die Marionette

[marijonete]

loutka

[loutka]

die Handpuppe

[hantpupe]

maňásek

[mannjahßeck]

das Kasperltheater

[kaspalteáta]

kašpárkové
divadlo

[kaschpahrkowäh
djiwaddlo]

Vorhang auf!

[fóahank auf]

Opona se otevírá!

[opponna
ottewihrah]

die Gänsehaut

[genzehaut]

husí kůže

[hussih kuhsche]

das Lampenfieber

[lampnfíba]

tréma

[trähma]

die Pause

[pauze]

přestávka

[prschess-tahvka]

sich verbeugen

[zich fabojgn]

uklonit se

[ukklonnjitt ße]

der Applaus

[aplaus]

aplaus

[applaus]

hinter den Kulissen

[hinta dén kulisn]

zákulisí

[sah-kullissih]

Das war ein tolles

[das vá ajn toles
štyk]

Skvělé
představení!

[ßkwjeläh
prschetts-tawwenih]

Stück!

ße
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11. V krátkosti


do 6. 7. 2018 - podávání žádostí v programu Odmalička



20. - 22. 9. 2018 - Můj česko-německý jazykový a mediální projekt,
česko-německý vzdělávací seminář v Hofu (SRN), zdarma,
simultánní tlumočení zajištěno
15. - 16. 11. 2018 - Seminář s exkurzí do přeshraničního zařízení,
zdarma, Moosbach, SRN, Horní Falc



Průběžně je možné podávat žádosti



v projektu Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD
žádosti v programu Von klein auf (pro německé žadatele)

Jazykové a mediální tipy




Letní Animační Soustředění http://animanie.cz/workshopy/ formou
příměstského tábora 20. 8. - 24. 8. 2018, Moving Station, Plzeň
http://www.i-sen.cz/clanky/prehledy/aplikace-s-moznosti-ceskehlasove-nahravky - aplikace s možností české hlasové nahrávky
https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/unt/kum/dfk/dfk.html - výukové
moduly pro děti, práce s příběhy, pohádkami a písničkami

Sledujte www.sousednisvety.info
Tiráž
Newsletter Sousední světy – Nachbarwelten vydává:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Západočeská univerzita v Plzni
Riegrova 17, 306 14 Plzeň
telefon: +420 377 631 490
e-mail: sousednisvety@tandem-org.cz
www.tandem-org.cz, www.sousednisvety.info
Projektoví pracovníci: Eva Danielová, Jana Nová
Za obsah zodpovídá: Jan Lontschar

