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Program pro žáky:  

Goethe Centrum JU, Krajinská 2, České Budějovice
09:00-09:45 interaktivní hra „Agent Deutschland“
10:00-10:45 interaktivní hra „Agent Deutschland“
Vzrušující úniková hra, během které se studenti dozvědí mnoho informací o Německu a seznámí 
se s německým jazykem. Celá hra probíhá v češtině. 
Vhodné pro žáky 6. až 8. tříd a odpovídajících stupňů gymnázií. Maximální počet účastníků na 
jedno kolo: 16

Program pro učitele němčiny:  

Goethe Centrum JU, Krajinská 2, České Budějovice
09:00-12:30 Workshop „Česko-německé Jazyková animace“ 
Koordinační centrum Tandem Vás zve na workshop česko-německé jazykové animace. Osvojíte si 
základy a odnesete praktické tipy jak tuto metodu využít ve vlastních hodinách němčiny.
Detail workshopu a přihlášku na akci naleznete ZDE.  
Vhodné pro učitele žáků od 11 do 15 let.

14:00-16:00 Seminář pro učitele němčiny „Theater im DaF Unterricht: Spiel und sprich!“ 
Jitka Gabašová, pedagožka pro němčinu jako cizí jazyk a divadlo, vás naučí, jak můžete využít 
metody divadelní pedagogiky ve výuce němčiny.

16:00-17:00 Prezentace „Tandem“ 
Zveme Vás na prezentaci nabídky pro školy od Tandemu. Poradíme jak získat partnerskou školu, 
jak vymyslet setkání s partnerskou školou a jak ho zafinancovat. Součástí bude nabídka pro 
základní i střední školy.

Informační stánky:  Goethe Centrum, Goethe-Institut Česká republika, Tandem
 
Program pro studenty vysokých škol: 

Akademická knihovna Jihočeské univerzity, Branišovská 1646, České Budějovice
13:00-14:00 Prezentace „DAAD“ (klub)
Zveme Vás na prezentaci informační kanceláře Německé akademické výměnné služby (DAAD IP 
Praha) o možnostech studia v Německu a o stipendiích DAAD. Těšíme se na vaši účast a vaše 
dotazy, které rádi zodpovíme!

12:00-17:00 Informační stánek DAAD (u vchodu)
 
Program pro veřejnost: 

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice
19:00-20:00 1. Česko-německý kabaret „Gefühl a Cit“ 
1. Česko-německý konkurenční kabaret přímo z Prahy zkoumá nemilosrdně, s totálním osobním 
nasazením v divokých a něžných jazykových šarvátkách a s příjemně dráždivou kulturní 
harmonií otázku: Proč tady vůbec žijeme už více než tisíc let spolu?! Osobnější a vroucnější 
diplomacie opravdu už nemůže být!

Všechny akce jsou bezplatné. Pro vstup na akci je potřeba dodržet pravidlo O-N-T.

Přihlášky prosím zasílejte na info@sprechtime.cz
Ještě více němčiny? Přihlaste svoji školu ve dnech 29. 11., 30. 11. a 01. 12. 2021
k bezplatnému vyzkoušení jazykových animací Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem. Animace jsou určeny pouze 2. stupni ZŠ a nižším ročníkům víceletých 
gymnázií. Více informací naleznete ZDE. Odkaz na přihlášku pro animaci pak ZDE.  
Deadline přihlášek je 24. 11. 2021.

http://www.sprechtime.cz
http://tandem-org.cz/uploads/file/2805_1080733990_informacni-letak-nn.pdf
http://www.tandem-org.cz/akce/nemcina-nekouse-workshop-jazykove-animace-pro-ucitele-nemeckeho-jazyka-v-ramci-dne-s-nemcinou-v-ceskych-budejovicich
http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse
http://www.jazykova-animace.info/jasan/animace-poptavka?tabulka=247

