Osmáci na návštěvě Goethe Institutu
Vzhledem k tomu, že si v posledních letech stále více a více žáků naší školy volí od šestého
ročníku jako druhý cizí jazyk němčinu, snažíme se žákům každý rok nabídnout hned několik
příležitostí, kterak být s touto krásnou řečí v co nejužším kontaktu. V posledních letech měli
naši žáci například možnost projít si historické centrum Prahy s výkladem v němčině, účastnit
se finále soutěže ve čtení německých textů v Goethe Institutu v Pardubicích či navštívit
německé velvyslanectví v Praze. Seznam výše zmíněných aktivit a akcí se pak v pondělí
25. března 2019 rozrostl o návštěvu pražského Goethe Institutu, kam spolu s paní učitelkou
Martinou Smejkalovou a panem učitelem Petrem Pokorným vyjeli vybraní žáci osmých tříd.
Goethe Institut v Praze je regionálním institutem pro oblast střední a východní Evropy, který
nabízí výuku německého jazyka, vzdělávání různého druhu a zaměření, certifikované jazykové
zkoušky a pořádá také všelijaké kulturní akce – výstavy, přednášky, filmové a divadelní
festivaly, autorská čtení apod.
Na naše osmáky čekal velice zajímavý program, který byl celý veden
v německém jazyce. Nejprve se žáci dozvěděli v průběhu krátké
interaktivní přednášky něco o fungování pražského Goethe Institutu i
o významu GI ve světě. Zpočátku přednášky reagovali žáci na otázky
přednášejícího dosti nejistě, postupem času se ale většina žáků
zapojila, z čehož jsme měli velikou radost. Je samozřejmé, že žáci
nerozuměli z úst rodilého mluvčího všemu, nicméně i tak pokládáme
za velký krok už jen samotnou příležitost poslouchat rodilého
mluvčího a být s ním v kontaktu. Pan přednášející se žáky snažil
zapojit tím, že často pokládal všelijaké dotazy a každého odvážlivce
odměnil odznáčkem, na němž bylo nějaké německé slovo. ☺
Po skončení úvodní přednášky v němčině přišlo na řadu promítání
německého filmu Scherbenpark o nelehkém životě dospívající Saši,
které zemřela matka a ona nyní sama hledá cestu k dospělosti. Film
jsme zhlédli také v němčině, na pomoc jsme však měli české titulky. Po
skončení filmu jsme pak využili příležitosti a krátce jsme si prohlédli

některé učebny pražského Goethe Institutu, nahlédli jsme do
knihovny a pokochali se krásným výhledem na Národní divadlo a
Pražský hrad.
Věříme, že i tato exkurze přispěje k motivaci žáků k výuce německého
jazyka. Mohli se při ní totiž na vlastní kůži přesvědčit o tom, že
němčina patří k jednomu z nejdůležitějších jazyků a její znalost se
zejména v našem prostředí určitě hodí.
Za ZŠ B. Hrozného zapsal Petr Pokorný

