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Přednáška v němčině na gymnáziu
Ve čtvrtek 21. února 2019 přijela na  trhovosvinenské gymnázi-

um z  německého Ingolstadtu paní Hana Hacker se svým synem 
Andreasem. Pozvala je paní učitelka Mgr.  Jitka Matějková, aby nám 
něco pověděli o německém školském systému, což je téma jedné ma-
turitní otázky. Dalším důvodem byl také poslech němčiny a konverza-
ce. Paní Hacker má v Bavorsku jazykovou školu, v níž učí německy ci-
zince, kteří se s tímto jazykem dosud nesetkali a chtějí zde žít, pracovat 
nebo se vzdělávat. Díky intenzivnímu kurzu se za rok již skvěle domluví 
na jazykové úrovni B1 (střední pokročilost).

Přednáška na  naší škole byla určena pro studenty sexty, septimy 
a  oktávy. Pátou vyučovací hodinu seznámila paní Hacker sextány se 
školským systémem v Německu, zejména v Bavorsku. Šestou hodinu 
pak poslední dva ročníky, které byly spojené. Lektorka je rodilá Češka, 
která v Německu žije i pracuje a němčinu má též vystudovanou. O je-
jím původu jsme ale nevěděli, a tak jsme byli velmi překvapeni, když 
v závěru přednášky přešla z plynulé němčiny do plynulé češtiny.

Beseda pokračovala i  odpoledne. Byla určena opět pro studenty 
sexty, tentokrát však jen pro ty, kteří chodí na volitelný předmět ně-

mecká konverzace. Od  školského systému 
jsme přešli na  běžné mluvení, kdy jsme od-
povídali na  pokládané otázky a  pokoušeli se 
konverzovat. Paní Hacker nám na  konci také 
předvedla, jak probíhá výuka na  její jazykové 
škole v Německu. Studenti nepoužívají učeb-
nice, ale kartičky, na nichž jsou obrázky nebo 
otázky. Na otázky pak odpovídají, obrázky se 
pokoušejí popsat.

Část dopolední přednášky vedl i  Andreas, 
který se v  Německu narodil a  v  Ingolstadtu 
navštěvuje gymnázium. Při výkladu se sna-
žil mluvit spisovně a  pomalu. Při odpolední 
konverzaci jsme si ovšem poslechli i trochu té 
„Bairisch“. Jeho [uí fui lojte] nás fascinovalo.

Přednáška byla zajímavá a hlavně přínosná 
zejména pro ty, kteří plánují z němčiny matu-
rovat nebo se jí dále věnovat.

Matěj Průka, VI.A

Ve školní družině jsme se opět nenudili

Jak už bývá nepsanou tradicí, do školní družiny rádi zveme někoho, 
kdo pracuje se zvířaty, která  nám také při návštěvě ukazuje. Nejinak 
tomu bylo i  letos 6.března, kdy k nám zavítali manželé Ambrožovi ze 
ZOO Dvorec. Děti se seznámily se zástupci africké fauny, a to s dama-
nem skalním a  mangustou žíhanou. Také se dozvěděly, jak tito živo-
čichové žijí ve volné přírodě, zda jsou pro nás nebezpeční atd. Už se 
těšíme na další návštěvu a představení jiných zvířátek.

Další akcí ŠD byla návštěva Planetária v Českých Budějovicích. Tam 
11. března vyrazili žáci 2. tříd s  jejich vychovatelkami Marií Petrovou 
a Miroslavou Pišingerovou. V nově zrekonstruovaném planetáriu se dě-
tem moc líbilo a dokonce si mnoho informací zapamatovaly, protože 
výklad byl velmi názorný a zajímavý. Myslím si, že se tento výlet vyvedl 
a děti jsou již zvědavé, kam je v květnu vezmeme na celodenní výlet.

Za vychovatelky ŠD 
Bc. Miroslava Pišingerová

  Z NAŠICH ŠKOL

Poděkování
1. března 2019 jsme v gymnáziu převzali od přepravní společnosti 

dva velké balíky. Dohromady vážily téměř 50 kilogramů a jejich obsah 
nám udělal obrovskou radost.

Každý, kdo studuje cizí jazyky, dobře ví, jak důležité je číst texty 
v originále. V zásilce jsme našli knihy v angličtině, němčině, ruštině, 
italštině, španělštině i češtině. Klasické romány, učebnice, encyklope-
die i slovníky nám již podruhé poslala Mgr. Renata Žáková, absolvent-
ka GTS z roku 1995, která trvale žije se svou rodinou v SRN.

Studenti i pedagogové, kteří si okamžitě začali knihy půjčovat, jsou 
paní Renatě velice vděčni a  rádi by jí touto cestou poděkovali. Tak 
štědrý a hodnotný dar nepřebíráme ve škole moc často. 

Mgr. M. Poláková


