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1. Nová publikace: Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ
V srpnu 2014 vydal Tandem novou dvoujazyčnou publikaci „Česko-německý slovníček
(nejen) pro pedagogy MŠ“. Slovníček vznikl jako prakticky a situačně zaměřený materiál
a využijí jej všichni, kdo se chtějí společně s dětmi ve věku od 3 do 8 let vydat za českoněmeckou hranici.
Skládá se ze slovníkové části a 15 karet s fotografiemi, které se tematicky váží ke slovníku.
Ve slovníkové části najdete odbornou slovní zásobu z oblasti pedagogiky, příklady základní
slovní zásoby a tematické skupiny slovíček pro práci s dětmi od 3 do 8 let. Na 15 kartách
s fotografiemi ve formátu A4 jsou na přední straně znázorněny všednodenní situace,
na druhé straně jsou pak vytištěna související slovíčka k vyobrazené situaci v češtině
a v němčině s nápovědou k výslovnosti. K tématu na kartě se ve slovníku váže dvoustrana
s dalšími slovíčky a frázemi, které je možné doplnit o vlastní poznámky. Karty s fotografiemi
ve spojení se seznamy slovíček
nabízejí velký didaktický a metodický
prostor.
Jelikož je cílem této publikace podpořit
při aktivní práci s jazykem i začátečníky
a mírně pokročilé, jsou všechna
slovíčka
zapsána
intuitivním
přepisem dané výslovnosti. Hlásky
češtiny a němčiny jsou v mnoha
případech
identické,
v některých
případech podobné, ale někdy i zcela
odlišné. V němčině najdeme některé
hlásky, které se v češtině nevyskytují,
a naopak.
Pro
snazší
čitelnost
a použitelnost jsme se vědomě rozhodli
nepřepisovat
slovíčka
podle
mezinárodní
fonetické
abecedy.
V našem intuitivním přepisu hlásek
používáme výhradně písmena, která
znáte ze své mateřštiny.
Další
pomůckou
pro
správnou
výslovnost jsou zvukové nahrávky
jednotlivých seznamů slovíček, které
najdete na projektových webových
stránkách
www.krucekpokrucku.info
v rubrice „Publikace“. Tyto nahrávky
jsou namluveny českými a německými
rodilými mluvčími. Pro každé slovíčko
v tomto slovníčku tak máte k dispozici jeho psanou, hláskovou i akustickou podobu.
Výhledově bude možné si publikaci zdarma objednat prostřednictvím e-shopu Tandemu na
www.tandem.adam.cz/publication.php nebo prolistovat či stáhnout její elektronickou
verzi na www.krucekpokrucku.info v rubrice „Publikace“.
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2. Nabídka „Vyslanci ze sousední země“
V letech 2012–2014 využilo bezplatné nabídky „Vyslanci ze sousední země“ více než 120
mateřských a základních škol, školních družin, organizací a spolků z Česka
i Německa. Zařízení v regionech podél česko-německé hranice si mohla pozvat tzv.
„vyslance ze sousední země“, jednoho z 29 Tandemem speciálně vyškolených pedagogů.
Díky vyslancům se hravou formou s jazykem a kulturou sousední země seznámilo více než
5000 dětí a 1000 dospělých, byly podpořeny přeshraniční aktivity partnerských zařízení
a vznikla nová česko-německá partnerství.
I když už návštěvy vyslanců bohužel nemohou být hrazeny z projektových prostředků, pro
zájemce je nabídka „Vyslanci ze sousední země“ stále dostupná. Objednat vyslance si
mohou zařízení pracující zejména s dětmi od 3 do 8 let z celé ČR a SRN. Výběr jednotlivých
modulů a aktivit, které mohou vyslanci v zařízení realizovat, závisí na dohodě mezi
zařízením a přiděleným vyslancem.
V případě zájmu se na nás prosím obraťte, zprostředkujeme Vám návštěvu vyslance
a domluvíme se na finančních a obsahových podmínkách návštěvy. Po předešlé domluvě lze
eventuálně na návštěvu vyslance přispět z programu „Odmalička“, přičemž je potřeba
zohlednit podmínky programu.
Další informace najdete na www.krucekpokrucku.info v rubrice „Vyslanci“ nebo se můžete
obracet na Štěpánku Podlešákovou na 377 634 753 nebo podlesakova@tandem.adam.cz.

(Foto: „vyslankyně ze sousední země“ Sandra Scheurer skládá s dětmi z MŠ Kostelec puzzle z mapy Česka
a Německa)

Krůček po krůčku do sousední země

Newsletter 3/2014
strana 3 z 9

3. Společný program česko-německých setkávání dětí „Odmalička“
K červnovému a zářijovému termínu se sešlo 11
žádostí
českých
zařízení
o podporu
českoněmeckých setkání dětí do 6 let. Za rok 2014 přišlo
tedy na české straně celkem 32 žádostí.
Termíny k podávání přihlášek na rok 2015 budou zveřejněny začátkem nového roku.
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.

4. Projekt česko-bavorských výměn pedagogů mateřských škol a školních družin
Projekt výměny pedagogů mezi českými a bavorskými mateřskými školami
a školními družinami byl prodloužen do 31. 12. 2014. Přihlášky lze podávat
průběžně.
Projekt je zaměřený na intenzivní výměny pedagogů českých a bavorských mateřských škol
a školních družin financované z prostředků Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí.
Tandem poskytne českým i německým zařízením příspěvek na vyslání pedagoga
na zahraniční stáž, který pokryje náklady za jízdné, ubytování a stravování. V případě, že
zájemce nemá partnerské zařízení na druhé straně hranice, pomůže Tandem také
se zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivými zájemci.
Více informací najdete na www.krucekpokrucku.info v rubrice „Aktuality“. Rádi vám poradíme
také osobně na tel. 377 634 753 nebo e-mailem na podlesakova@tandem.adam.cz.

5. Pozvánka na semináře „Spielerisch Deutsch“ v Plzni a Liberci
Semináře „Spielerisch Deutsch“ jsou určeny pedagogům MŠ a prvního stupně ZŠ. Zkušená
lektorka Miluška Jankásková s dlouholetou praxí výuky dětí předškolního a školního věku
ukáže na příkladu her, písní, pohybových aktivit a interaktivních úloh, jak lze děti názornou
a nenásilnou formou seznámit se základy německého jazyka a zároveň u nich vzbudit
motivaci k učení. Všichni účastníci semináře mají možnost se na vlastní kůži přesvědčit, že
tento způsob výuky děti nezatěžuje, naopak rozvíjí paměť, smyslovou i pohybovou orientaci
a v neposlední řadě přináší i zábavu.
Na seminářích se představí i projekt „Krůček po krůčku do sousední země“ se svojí nabídkou
k jazyku a kultuře sousední země pro děti od 3 do 8 let.
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Seminář v Plzni: 15. 10. 2014, 13:30 – 16:30, Krajské vzdělávací centrum a jazyková škola
Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň. Přihlášky a další informace naleznete na:
www.kcvjs.cz/index?vzdProgram.jsp&akceIdDetail=1125575.
Seminář v Liberci: 19. 11. 2014, Národní institut pro další vzdělávání, Masarykova 28,
460 01 Liberec. Přihlášky a další informace naleznete na:
www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=43518&operace=detail.

6. Živé partnerství: Mateřská škola Teplá – Kindergarten Speinshart
V loňském školním roce naši Mateřskou školu Teplá oslovila mateřská škola z německé
obce Speinshart. Jejich zájem o navazování kontaktů právě s mateřskou školou v Teplé je
v souvislosti s historií premonstrátských klášterů, které jsou významnou památkou
Speinshartu i Teplé. Oboustranně velmi lákavé je i vzájemné proniknutí a poznání systému
organizace předškolního zařízení v České republice a Spolkové republice Německo.
Počáteční obavy ze zahájení vzájemné
spolupráce byly jednoznačně oboustranné
z důvodu jazykové bariéry. Díky Tandemu
a zprostředkování „vyslankyně“ se mohou
naše setkání uskutečňovat a hodnotně
naplňovat naše očekávání.
V listopadu 2013 se uskutečnilo naše první
setkání v Kiga Speinshart. Ve velmi příjemné
atmosféře jsme debatovali o podmínkách,
organizaci a průběhu předškolního vzdělávání
v obou zemích. Také jsme měli možnost
prohlídky prostor mateřské školy a jejího
vybavení. V dubnu 2014 jsme pozvali
kolegyně ze Speinshartu k nám, do Teplé. V průběhu prohlídky MŠ Teplá jsme
prostřednictvím „vyslankyně“ Lenky
Uschold diskutovali o specifikách obou
zařízení. Naše setkání obohatilo
i vystoupení dětí a prohlídka kláštera.
Úplně čerstvé máme dojmy už z třetího
setkání. Tentokrát nám bylo umožněno
navštívit prostory speinshartského
kláštera a opět prostřednictvím šikovné
„vyslankyně“ vést rozhovory mezi
kolegyněmi. Obohacením bylo několik
slovíček
sousedních
jazyků.
Nekončíme, ale naopak plánujeme dál.
V únoru 2015 uskutečníme výměnnou
jednodenní návštěvu s celodenním
hospitováním ve třídách mateřské
školy
při
běžném
provozu.
Pedagogové budou mít možnost nahlédnout do způsobů vedení vzdělávací činnosti.
Věřím, že započaté partnerské vztahy se budou nadále rozvíjet.
(Text a foto: Jana Kasíková, ředitelka MŠ Teplá)
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7. Bilingvní zařízení: Junikorn – česko-německá školka v Plzni
V pondělí 6. října otevírá 1. česko-německá školka v Plzni Junikorn
poprvé své brány do světa jazyků, her a nových českých a německých
kamarádů.
Školka se liší především svým zaměřením na německý jazyk, kdy v malých třídičkách
maximálně o 12–15 dětech budou působit 2 pedagogové – vždy jeden česky a druhý
německy mluvící. Zajistí se tím přirozené učení se cizího jazyka u dětí již odmalička.
Koncept je podpořen speciální interaktivní metodou jazykové animace, při níž se děti
prostřednictvím jednoduchých her učí nová slovíčka, aniž by si to přímo uvědomovaly.
Během roku si Junikorn bude také vyměňovat zkušenosti s partnerskou školkou
ve Weidenu a navzájem se navštíví.
Mimo tyto aktivity nabízí Junikorn pro nejmenší i rodiče celou řadu jazykových, sportovních
a zájmových kroužků. Od listopadu se můžete těšit na zajímavé semináře.
Do Junikornu právě probíhá zápis, proto je možné stále ještě se přihlašovat! Dne 28. září
se můžete s pedagogy a pracovníky školky seznámit přímo v plzeňské ZOO při putování
za medvědy, kam jste srdečně zváni!
Pro více informací o školce a kurzech se podívejte na www.junikorn.cz nebo přímo napište
na info@junikorn.cz.

(Text a foto: Alena Vlachová, předseda sdružení Junikorn)
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8. Radka Bonacková: Krátké ohlédnutí za 10 lety v předškolní oblasti
Když jsem v roce 2004 psala pro Tandem studii „Nové cesty v příhraniční spolupráci“, našla
jsem podél celé česko-německé hranice jen asi deset přeshraničních projektů pro děti do 12
let. Těch pár aktivních pedagogů v mateřských a základních školách či různých organizacích
pro děti a mládež od Hostouně po Hrádek nad Nisou mě ale hned nakazilo svým nadšením:
„Dají se dělat tak úžasné projekty a nikdy na ně není moc brzo,“ věděli už tenkrát někteří
z vás. „S těma malýma nemůžete jezdit přes hranice nebo je učit jazyk, to by na ně bylo
moc,“ ozývalo se z mnoha jiných úst. V Tandemu jsme se nechali přesvědčit těmi pár
dobrými zkušenostmi a začali jsme u těch nejmenších. Od té doby se přidalo více než 400
zařízení, která se zúčastnila našich seminářů, informačních cest, hospitací, pracovních
setkání, jazykových animací, návštěv vyslanců ze sousední země a programů podpory.
Řada dalších si u nás objednala publikace či newsletter nebo navštívila naše webové
stránky. Tisíce dětí ve věku od 3 do 8 let z Čech, Saska a Bavorska udělaly první krůček
přes státní hranici a v sousední zemi našly nové kamarády… Díky mnoha otevřeným
a odhodlaným pedagogům a dobrovolným pomocníkům, kteří se rozhodli podporovat
česko-německé sousedství „odmalička“. – To je úžasné a nadějné!
Jsem moc ráda,
krůčcích přivedla
se do Tandemu
odborných praxí.
rozloučení:

že jsem mohla být u toho. Teď jdu na mateřskou, abych pro změnu po
na tento svět svého druhého syna. Když všechno dobře dopadne, vrátím
od jara 2015 na pár hodin týdně jako pracovnice v Programu podpory
Možná se pak při nějaké příležitosti zase setkáme, proto už jen krátké

„Milé kolegyně a milí kolegové v Česku i v Německu, jen tak dál!“
 Radka Bonacková

9. Knižní tip: „Bin ich klein? Jsem malá?“
Knížka „Bin ich klein? Jsem malá?“ Philippa Winterberga
s roztomilými ilustracemi, jejichž autorkou je Nadja Wichmann,
vyšla již ve více než 500 dvojjazyčných verzích a mj. také
česko-německy
(ISBN 9781495939754).
K dostání
je
v internetovém knihkupectví Amazon a také v elektronické verzi pro
čtečku Kindle.
Aktualizované tipy na další literaturu a materiály najdete
na stránce www.krucekpokrucku.info v rubrice „Doporučená
literatura“.
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10. Tematický slovníček k česko-německé spolupráci
Erzählen und
vorlesen

[eacéln unt foalézn]

das Buch

[bůch]

kniha, knížka

[knji-ha], [knjihschka]

die Bücher

[býcha]

knihy, knížky

[knji-hi], [knjihschki]

das Lieblingsbuch

[líplinksbůch]

oblíbená knížka

das Tierbuch

[týabůch]

knížka o zvířatech

das Bild

[bilt]

obrázek

[obbrahseck]

das Hörbuch

[héabůch]

audiokniha

[audijoknji-ha]

die Geschichte

[gešichte]

příběh

[prschihbjech]

die Stimme

[štyme]

hlas

[hlass]

die Phantasie

[fantazí]

fantazie

[fanta-sije]

das Märchen

[méachen]

pohádka

[po-hahtka]

das Märchenland

[méachenlant]

pohádková zem

[po-hatkowah semm]

[kényk] / [kénygin]

král, královna

[krahl], [krahlowna]

[princ] / [princesin]

princ, princezna

[printz],
[printzesna]

Aschenputtel

[ašnputl]

Popelka

[poppelka]

Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel

[draj házlnyse fýa
ašnbrédl]

Tři oříšky pro Popelku

Dornröschen

[doanréschen]

Šípková Růženka

Schneewittchen

[šnévitchen]

Sněhurka

[ßnje-hurrka]

Hänsel und Gretel

[henzl unt grétl]

Jeníček a Mařenka

[jenjihtscheck
a marrschenka]

erzählen

[ercéln]

vyprávět

[wiprahwjett]

lesen

[lézn]

číst

[tschihss-t]

vorlesen

[forlézn]

předčítat

[prschett-tschihtatt]

zuhören

[cůhérn]

poslouchat

[posslouchatt]

verzaubern

[facauban]

začarovat

[sattscharrowatt]

spannend

[španent]

napínavý

[nappihnawih]

lustig / traurig

[lustych] / [traurych]

veselý / smutný

[wessellih] / [ßmuttnih]

böse / gut

[béze] / [gůt]

zlý / hodný

[slih] / [hoddnih]

ängstlich / mutig

[engstlich] / [můtych]

bojácný / odvážný

[bojahtznih] /
[oddwahschnih]

der König / die
Königin
der Prinz / die
Prinzessin
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si

[wipprahwihme
a tschtemme ßi]

[obblihbennah
knjihschka]
[knjihschka
oswihrschattech]

[trschi orschihschki
proppoppelku]
[schihpkowah
ruhschenka]
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Za obsah newsletteru zodpovídá: Ing. Jan Lontschar, ředitel Tandemu
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