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1. Ohlédnutí za seminářem „Můj projektový den“, 15. 3. 2014 v Plzni
Čtvrtý a poslední regionální seminář projektu „Krůček po krůčku do sousední země“ se
uskutečnil dne 15. března 2014 v Regionálním dobrovolnickém centru Totem v Plzni.
Semináře se zúčastnilo celkem 23 učitelek mateřských a základních škol, vychovatelek
a dalších pracovnic z Plzeňského kraje a z Bavorska, které pracují s dětmi od 3 do 8 let.
V rámci dopoledního programu se účastnice seznámily s činností Koordinačních center
česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Regensburgu a s nabídkou projektu
„Krůček po krůčku do sousední země“. K té se řadí i projektová pomoc, kterou
zprostředkovávají „vyslanci ze sousední země“. Jeden z našich 29 „vyslanců“ Alfons Reger
zapojil účastnice do různých česko-německých her a aktivit, takže mohly načerpat inspiraci
pro práci s dětmi v oblasti jazyka a kultury sousední země. Většinu aktivit lze dohledat
v publikaci „Projekt jako stavebnice“, která byla vydána v rámci projektu a slouží „vyslancům“
a pedagogům jako podklad pro přeshraniční spolupráci. Krásný příklad česko-německého
partnerství představily Dana Šmídová, ředitelka MŠ Bohumilice, a Vendula Maihorn, další
z našich „vyslankyň“, která pomohla navázat partnerství se školkou ve Freyungu.
Kromě finanční podpory zprostředkovávané Tandemem v rámci programu Odmalička,
určené pro česko-německá setkání dětí do 6 let, představila možnosti financování
přeshraničních projektů také zástupkyně Česko-německého fondu budoucnosti Ilona
Rožková. Odpolední program byl pak věnován především práci v malých skupinkách,
ve kterých účastnice buď připravovaly vlastní návrhy projektů, nebo diskutovaly otázky
spojené s praktickou přípravou a organizací přeshraničních aktivit. Výměna zkušeností, rad
a tipů pak vyústila v závěrečnou inspirativní diskuzi.
Fotodokumentace ze semináře je k nalezení na www.krucekpokrucku.info v rubrice „Akce“.

Krůček po krůčku do sousední země

Newsletter 1/2014
strana 2 z 8

2. Pozvánka na informační akci „Partnerství přes hranice“, 3. 4. 2014 ve Freyungu
Srdečně zveme všechny zájemce na informační akci „Partnerství přes hranice – možnosti
podpory česko-německých projektů a spolupráce mateřských škol, základních
a středních škol, učilišť, gymnázií a organizací pro děti a mládež“, která se koná dne
3. 4. 2014 od 16:30 hod. ve velké zasedací místnosti Okresního úřadu ve Freyungu
(Dienstgebäude Königsfeld, Grafenauer Straße 44, 94078 Freyung, SRN).
Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte prosím paní Vendulu Maihorn, tel. 0049
8551/57-279 nebo -212, e-mail eu@euregio-bayern.de.

3. Nabídka „Vyslanci ze sousední země“ ještě do října 2014
Dosud „vyslanci“ navštívili přes osmdesát českých a německých zařízení. Dalších čtyřicet
zařízení má ještě možnost nabídky „Vyslanci ze sousední země“ využít. Přihlášky k této
nabídce přijímáme v závislosti na čerpání finančních prostředků, a to nejpozději do června
2014. Samotná realizace návštěv v přihlášených zařízeních je pak možná do října 2014.
Kdo se může hlásit? Mateřské školy, 1. a 2. třídy základních škol, školní družiny a další
zařízení a organizace, které pracují s dětmi od 3 do 8 let a které leží v cílovém regionu
(Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj).
Co stojí návštěva „vyslance“? Nic, nabídka „Vyslanci ze sousední země“ je zdarma.
V rámci ní se „vyslanec“ může vašemu zařízení věnovat až čtyři půldny.
Do kdy je možné se hlásit? Nejpozději do června 2014.
Bližší informace a online přihlášku naleznete na www.krucekpokrucku.info v rubrice
„Vyslanci“. S dotazy k nabídce se neváhejte obracet na Štěpánku Podlešákovou, e-mail
podlesakova@tandem.adam.cz, tel. 377 634 753.
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4. Nové PeXmory „Učitelství MŠ“
Koncem roku 2013 rozšířil Tandem publikační řadu
česko-německých pexes PeXmory o obor učitelství
MŠ. Česko-německé pexeso slouží pedagogům (nejen)
mateřských škol nebo při jazykové přípravě pro odborné
a učňovské školy, které vysílají své praktikanty
do zahraničí na praxi. Hru ale jistě ocení i všichni
ostatní, kteří se chtějí učit tématická slovíčka a zároveň
se pobavit.
Publikaci vydal Tandem Regensburg v úzké spolupráci s Tandemem Plzeň. Jedná se
o balíček 16 párů česko-německých kartiček. PeXmory si můžete objednat za 125 Kč v eshopu Tandemu na www.tandem.adam.cz.

5. Společný program česko-německých setkávání dětí „Odmalička“
K únorovému termínu zažádalo o podporu českoněmeckých setkání dětí do 6 let 12 českých zařízení.
Aktuálním termínem pro podání přihlášky na české
straně je 15. duben 2014. Přihlášku ke spolupráci
v rámci programu je třeba zaslat v tištěné podobě na adresu: Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Riegrova 17, 306 14 Plzeň. Elektronicky lze přihlášku
posílat jen pro případnou konzultaci.
Podrobné informace k programu
a přihlášky ke stažení naleznete
na našich internetových stránkách
www.krucekpokrucku.info v rubrice
„Finance“. Kontaktní osobou je
Lucie
Tarabová,
e-mail
odmalicka@tandem.adam.cz, tel.
377 634 766.
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6. Výměna pedagogů
ů mateřských
mate
škol a školních družin 2013/2014
Do června 2014 je možné zúčastnit
zúč
se projektu výměny pedagogů,, který spravuje Tandem
v pověření Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí. Výměna
na umožňuje
umož
českým
a bavorským pedagogům z mateřských škol a školních družin intenzivní seznámení
s předškolním vzděláváním v sousední zemi. V rámci projektu jsou koordinovány
a realizovány krátkodobé nebo
ne
dlouhodobé pobyty českých
eských pedagog
pedagogů v bavorských
mateřských školách. Propláceny jsou výdaje na cestovné, ubytování a stravování.
Dobré znalosti němčiny
iny ani zkušenosti s česko-německými
meckými projekty nejsou pro ú
účast
na výměně pedagogů nezbytné. Pokud nemáte partnerské zařízení v Bavorsku, rádi vám
pomůžeme s jeho vyhledáním a navázáním kontaktu. Projektu se mohou zúčastnit
zú
pedagogové z celé České
eské republiky a z Bavorska. V zájmu společné
spole
přípravy
na samotnou výměnu může
že být finančně
finan
podpořen také tzv. přípravný
ý týden.
týden
Více informací a potřebné
ebné formuláře
formulá
naleznete na www.krucekpokrucku.info v rubrice
„Aktuality“. Rádi vám poradíme také osobně,
osobn obracejte se na Štěpánku
u Podlešákovou, e-mail
podlesakova@tandem.adam.cz tel. 377 634 753.
podlesakova@tandem.adam.cz,

7. Knižní tip: Kouzelné stromy – Die Zauberbäume
V květnu 2014 vyjde v bavorském nakladatelství Lichtland dvoujazyčná
ná publikace „Kouzelné
stromy – Die Zauberbäume“ s krásným textem od Michaela Sellnera a půvabnými
ilustracemi od Susanne Zuda.
„Jednoho dne se v tom prastarém lese, kterému lidé
říkali Šumava, potkají skřítci Jiří a Jakob. Naučí se
řeč toho druhého a stanou se z nich opravdoví
kamarádi. Když si chtějí z hrozivého uhlíře
uhlí
tropit
rozverný žertík, vyřkne
kne ten zloduch nad celým lesem
kruté prokletí, které od sebe skřítky
skř
na mnoho let
oddělí…“
Kniha se výborně hodí nejen pro předčítání
p
dětem
v češtině i v němčině, ale i pro práci s přeshraničními
reáliemi. Bližší informace k publikaci najdete na
www.lichtland.eu/neuerscheinungen.html
www.lichtland.eu/neuerscheinungen.html.
Další tipy na literaturu a materiály můžete
m
čerpat
na stránce
www.krucekpokrucku.info
v rubrice
„Doporučená literatura“.
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8. Živé partnerství: Kita Regenbogen Rübenau – MŠ Mašinka Jirkov
Začít přemýšlet o spolupráci s mateřskou školkou ze sousední země je první krok k tomu, to
uskutečnit. Ovšem jen přemýšlet a mluvit o tom, je jedna věc, a uskutečnit to, věc druhá.
Jsou sice burzy školek, které hledají spolupráci, ale jsou například daleko nebo nevyhovují
kapacitně. Jsou totiž také školky, které ani neví, že by mohly spolupracovat. Proto jsme to
udělaly úplně jinak. Domluvily jsme si schůzku s ředitelkami všech mateřských škol v Jirkově,
protože toto město je vzdáleností nejblíže k naší obci Rübenau. Paní ředitelka oslovila
všechny školky a my si vybraly tu, která se nám nejvíce líbila – MŠ Mašinka. První schůzka
byla pouze s pedagogy přímo ve
školce v Jirkově. Prohlédly jsme
si celé zařízení a seznámily jsme
se mezi sebou. Druhá schůzka
proběhla u nás v Rübenau již
trochu neformálně, bez ostychu
a vesele. Domluvily jsme si
termíny setkávání a už to začalo.
Od té doby se vidíme minimálně
6x ročně, posíláme si fotografie,
voláme si. Společně jsme jeli
úzkokolejným
vláčkem
do
německého Jöhstadtu, byli jsme v chomutovském lesoparku, kde jsme adoptovali želvu,
tančili jsme jako čerti a čekali na Mikuláše, hledali jsme velikonoční vajíčka, sportovali jako
společný tým ve velké tělocvičně, vyráběli jsme si dečky a malovali obrázky, v jirkovské
tělocvičně základní školy jsme se loučili s předškoláky a zpívali české písničky.
Naší poslední akcí v minulém
roce bylo zdobení vánočních
stromků na náměstí v Jirkově.
Každý rok dostanou všechny
školky v Jirkově svůj stromek,
který musí děti ozdobit ozdobami
z přírodních
materiálů.
Již
podruhé
jsme
dostali
také
stromeček, takže jsme pilně
vyráběli a ještě pilněji jsme si
„náš“ stromek ozdobili. Atrakce,
které byly na náměstí, se nám
také velmi líbily, jen ti čerti –
z těch jsme měli trochu strach,
protože u nás v Německu s Mikulášem nechodí.
Těšíme se na další akce a ostatním školkám, které mají chuť spolupracovat, držíme pěsti, ať
jim to vyjde tak jako nám.
(Text a foto: Hana Komrska Wiedler, učitelka v Kita Regenbogen Rübenau)
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9. Tematický slovníček k česko-německé spolupráci
Wir pflanzen Blumen

[vír pflancn blůmn]

Sázíme kytičky

die Blume

[blůme]

kytička

[kitjitschka]

die Pflanze

[pflance]

rostlinka

[ross-tlinka]

blühen

[blýen]

kvést

[kwehs-t]

Die Blumen blühen.

[dý blůmn blýen]

Kytičky kvetou.

[kitjitschki kwetou]

der Krokus

[krokus]

krokus

[krockus]

das Stiefmütterchen

[štýfmytrchen]

maceška

[matseschka]

die Narcisse

[narcise]

narcis

[nartsis]

die Hyazinthe

[hyjacinte]

hyacint

[hijatsint]

ein Loch machen

[ajn loch machn]

udělat díru

[udjelat djihru]

ausgraben

[ausgrábn]

vyhloubit

[wi-hloubbit]

einpflanzen

[ajnpflancn]

zasadit

[sassadjit]

gießen

[gísn]

zalít

[salliht]

die Blumenerde

[blůmnerde]

zemina

[semmina]

die Blumenzwiebel

[blůmncvíbl]

cibulka

[tsibulka]

die Blüte

[blýte]

květ

[kwjet]

die Blätter

[bletr]

listy

[lissti]

rot

[rót]

červená

[tscherwenah]

gelb

[gelp]

žlutá

[schluttah]

blau

[blau]

modrá

[modrah]

weiß

[vajs]

bílá

[bihlah]

grün

[grýn]

zelená

[sellennah]

das Blumenbeet

[blůmnbét]

květinový záhon

[kwjetjinnowih sah-hon]

pflücken

[pflycken]

trhat

[trhat]

der Blumenstrauß

[blůmnštraus]

kytice

[kitjitse]

die Vase

[váze]

váza

[wahsa]

Die Blumen duften.

[dý blůmn duftn]

Květiny voní.

[kwjetjinni wonjih]

Das riecht gut!

[das rýcht gůt]

To krásně voní!

[to krahssnje wonjih]

Was ist deine
Lieblingsblume?

[vas ist dajne
líblinksblůme]

Jaká je tvoje oblíbená
kytička?

[jakah je twoje
oblihbennah kitjitschka]

Meine Lieblingsblume
ist...

[majne líblinksblůme ist]

Moje oblíbená kytička je…

[moje oblihbennah
kitjitschka je]
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TIRÁŽ
Newsletter „Krůček po krůčku do sousední země“ vydává:
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
Riegrova 17, CZ – 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 634 753, fax: +420 377 634 752
e-mail: krucekpokrucku@tandem.adam.cz
www.tandem-info.net, www.krucekpokrucku.info
Projektoví pracovníci: Štěpánka Podlešáková, Jan Husák
Za obsah newsletteru zodpovídá: Ing. Jan Lontschar, ředitel Tandemu
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