30
Jahre / let

Freundschaft / přátelství
1990-2020

Gymnázium V. Nováka v Jindřichově Hradci
Vás srdečně zve k účasti na akcích připravených v rámci
oslav 30. výročí partnerství s Gymnáziem Maxe Borna v německém městě
Neckargemünd!
Vedení GVN, žáci a učitelé německého jazyka

Přehled akcí pořádaných na GVN JH v rámci oslav 30. výročí přátelství mezi
Gymnáziem V. Nováka v Jindřichově Hradci
a Gymnáziem Maxe Borna v Neckargemündu
Garant/spolupráce:
Školní rok
2019-2020

Konverzace s rodilým mluvčím

GVN

Bližší informace
u učitelů NJ nebo
vedení školy

Školní rok
2019–2020

Můj největší zážitek z Německa

GVN

p. Flídrová/učitelé
NJ, vedení školy,
Spolek pro rozvoj
GVN J. Hradec

16. 9. 2019

Do Německa na zkušenou

GVN,

p. Ratajová, p. Fiala

(9.50 –
11.40)
2 vyuč.
hodiny)

Interaktivní prezentace projektu
vzniklého
na půdě Česko-německého fóra mládeže

NJ 1.B, 1.C, zájemci

26. 9. 2019

Evropský den jazyků

Během školního roku 2019/2020 mají studenti všech ročníků možnost navštěvovat
nepovinný předmět konverzace s rodilým mluvčím v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.

Školní soutěž žáků o ceny v literární tvorbě v německém jazyce

https://dnnz.cz/cs
Žáci se dozví o možnostech
krátkodobých a dlouhodobých pobytů v Německu a v zahraničí obecně. Prostřednictvím
jazykové animace se seznámí se zajímavostmi a výhodami německého jazyka. Součástí je
praktický workshop.

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/cs-CZ/Default.aspx

GVN nebo externě

Učitelé NJ

Říjen 2019

Dějiny Německa v komiksu
Goethe centrum České Budějovice
Stationenlernen – workshop pro studenty a učitele
Při workshopu se studenti hravou formou seznámí
s významnými dějinnými okamžiky německých dějin

Podzim
2019
Den
otevřených
dveří

pátek
8. 11. 2019,
9-11 hod

Naše partnerské školy

GVN, třída 3.B, 3.C, 7.A,
zájemci z jiných tříd

Učitelé NJ

GVN

p. Fiala, žáci, vedení
školy

GVN, divadelní sálek,
4. patro

p. Flídrová, učitelé NJ

V rámci dne otevřených dveří můžete navštívit učebnu s výstavkou, která bude tematicky
zaměřená na partnerské školy GVN JH, v letošním roce bude zvýrazněno 30. výročí
přátelství s se školou Max Born
Gymnasium Neckargemünd.
Ve stejný den lze navštívit učebnu
č. 407 s ukázkami výuky německého
jazyka.

Jak to všechno začalo…
Beseda studentů se zakladateli
kontaktů s německým
Neckargemündem o motivaci,
zkušenostech i zážitcích z výměn
žáků mezi oběma školami
PaedDr. Jaroslav Cempírek, Mgr. Jaroslava Gibalová, Mgr. Jaroslava Janečková,
Mgr. Gudrun Pecklová, Mgr. Miloslav Vokáč aj.

středa 27.
11. 2019,
14.00

Die Macht der Gefühle
Vernisáž výstavy německých autorek Ute und Bettina
Frevert, vydané nadací Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“ a spolkovou nadací
Bundestiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur,
pod záštitou spolkového ministra zahraničních věcí
Heiko Maas

GVN,
4. patro

p. Fiala/učitelé NJ,
vedení školy

GVN, účastníci studijního
pobytu v Berlíně, zájemci

p. Fiala, učitelé NJ

Zájemci z řad studentů všech
ročníků školy

p. Fiala

Promítání doprovodného filmu
Výstavu nebo její část zařadí jednotliví vyučující
německého jazyka do výuky s ohledem na dosažené
jazykové znalosti a dovednosti žáků

prosinec
2019

Berlin unter der Luppe

prosinec
2019

Předvánoční Vídeň

Goethe centrum České Budějovice
Přednáška pro studenty německého jazyka zaměřená na
Berlin

Historicko-kulturní exkurze žáků školy do Vídně

leden 2020

Dějinné souvislosti Čechů, Rakušanů a Němců

GVN, divadelní sálek,
4. patro

p. Fiala, učitelé NJ, ČJ
a dějepisu

GVN, divadelní sálek,
4. patro

p. Křížová

PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
(člen Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
v Brně)
Kulturně-literární exkurz česko-rakousko-německých
společných dějin
Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph. D.
(člen Ústavu historie FF MU v Brně)
Česko-rakousko-německé sousedství, kontroverze a linie
společných dějin
Představení knihy Nachbarn. Gemeinsames österreichischtschechisches Geschichtsbuch (vyd. Rakouská akademie věd)
Diskuse
Únor 2020

Orangentage – Film o lásce a létu. Film o vůni pomerančů.
Promítání německého filmu s následnou besedou
Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k
otci, síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní. To je
Darkův svět, to je příběh o šťastném i bolestném dospívání v
odloučenosti a kráse Lužických hor. Koně tu nejsou drahé
exempláře dostihových stájí, ale bytosti, o které je třeba
pečovat a mít je rád. Jenže ani to nestačí, jak Darek pozná na
sklonku léta, které je tečkou za jeho dětstvím. Tak jako
každá tečka i tahle znamená nejen konec, ale zároveň nový
začátek.
Projekce se zúčastní Iva Procházková, autorka oceněné
knižní předlohy a režisér filmu Ivan Pokorný.
Režie: Ivan Pokorný
Hrají: Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Stanislav Majer,
Ewa Farna, Anton Petzold
Délka: 92 minut
Film v německém znění s českými titulky

Studenti navštěvující
konverzaci v NJ

březen
2020

Přednáška literárního historika k vybrané epoše dějin
německé literatury
Mgr. Pavel Váňa, Ph. D. (člen KNj PdF MU Brno)
Přednáška s diskusí bude zaměřena na významnou osobnost
německého literárního světa.

29. 3. – 3.
4. 2020

Společný pobyt žáků a učitelů v Berlíně

GVN, divadelní sálek, 4.
patro

p. Fiala

Studenti 3. a 4. ročníků,
studenti navštěvující
konverzaci v NJ, zájemci
o literaturu obecně

Berlín

p. Fiala, p. Křížová,
22 žáků, vedení školy

GVN,
4. patro

p. Fiala

Hlavní bod programu oslav 30. výročí
partnerství GVN JH a Max Born Gymnasium
Neckargemünd
K účasti je možné se hlásit do 30. 9. 2019.

27. 5. 2020

Berlín očima našich studentů
Vernisáž výstavy fotografií z pobytu žáků a učitelů v Berlíně
Studenti, kteří se zúčastní studijního pobytu v Berlíně, připraví pro své
spolužáky výstavu fotografií, na které dokumentují program exkurze
a atmosféru oslav a společného setkání s německou skupinou.

1. ročník, prima až kvarta

Květen
2020

Soutěž Best in Deutsch

Zájemci z řad studentů

p. Ratajová

červen
2020

Po stopách Franze Kafky

Praha

p. Fiala, 3.C

Exkurze v rámci výuky českého
a německého jazyka pro žáky školy
do Prahy zaměřená na německy píšící
autory, speciálně na Franze Kafku

•
•

Návštěva Pražského literárního domu autorů německého jazyka (výukový
program Úvod do pražské německé literatury a prohlídka Pražského literárního
domu http://www.literarnidum.cz/userfiles/nab%C3%ADdka2018-2019.pdf
prohlídka Muzea Franze Kafky s průvodcem
https://kafkamuseum.cz/

červen
2020

Týden otevřených dveří v německých firmách
Týden otevřených dveří v německých firmách pro děti a mládež
2020 – to je společný projekt Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo, Česko-německé obchodní
a průmyslové komory a Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže Tandem, do něhož se zapojí německé firmy napříč
Českem.

Firma podle výběru a po
vzájemné dohodě

p. Fiala, 3.C, zájemci

GVN

p. Flídrová/učitelé
NJ, vedení školy,
Spolek pro rozvoj
GVN J. Hradec

GVN, divadelní sálek

p. Fiala/účastníci
exkurze do Berlína

Studenti si při exkurzi prohlédnou výrobní prostory vybrané firmy
německého vlastníka.
https://prag.diplo.de/cz-cs/themen/wirtschaft/dod-

Závěrečný
týden
výuky
v červnu
2020

Můj největší zážitek z Německa
Vyhodnocení školní soutěže žáků v literární tvorbě
Vítězi literární soutěže budou oceněni finančními poukázkami na nákup zboží ve
vybraných obchodech v J. Hradci.
Vítězná díla budou zveřejněna na stránkách www.gvn.cz

Závěrečný
týden
výuky
v červnu
2020

Berlín očima studentů
Prezentace žáků o pobytu v Berlíně pro spolužáky
Studenti, kteří se zúčastnili poznávacího pobytu v Berlíně, připraví pro své
spolužáky prezentaci, ve které přiblíží realizovaný pobyt a své zážitky.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu.
Všichni účastníci jednotlivých akcí projevují svou účastí souhlas se zveřejněním fotografií a jiných záznamů na internetových stránkách školy a v tisku podle
pravidel GDPR.

