
 

Den s němčinou  

České Budějovice 2022 

 

Srdečně Vás zveme na brunch, na kterém proběhne networkingové a síťovací setkání 

firem a škol s výukou německého jazyka, kde budeme pracovat na vzájemném 

propojení potřeb školského a pracovního sektoru.  

Cílem setkání je navázání spolupráce mezi konkrétními firmami a školami, na kterých 

budeme pracovat na zvýšení motivace k výuce německého jazyka. Jednou z forem bude 

pravidelná jazyková animace, která žáky podpoří svým zaměřením na odbornou slovní 

zásobu.   

Výstupem této spolupráce je dlouhodobá podpora výuky němčiny na školách skrze 

partnerské firmy. Nabyté zkušenosti z cizího jazyka mohou žáci následně uplatnit na 

exkurzích v partnerských firmách a především na následných praxích. Firmy svou investicí 

do jazykové animace získávají zaměstnance s jazykovými kompetencemi, kterých je 

dlouhodobý nedostatek.  

 

KDY:    BRUNCH       v úterý 21.6.2022, 9:30-11:30 h  

 

KDE:        Horká vana, Česká 222/11, České Budějovice  

 

PROČ:❓ Protože SPOLUPRÁCE  má smysl a společnými silami můžeme podpořit 

naše studenty při jejich obsazení na trhu práce v kvalitních firmách, které šikovné a 

jazykově vybavené zaměstnance dlouhodobě poptávají. 

 

JAK: Výuku jazyka zajistíme hravou formou jazykové animace, která na škole 

probíhá po celý školní rok 1-2 krát za měsíc. Ukázku animace zajistíme na setkání.   

 

Setkání se uskuteční v rámci akce “Den s němčinou” realizovanou kampaní „šprechtíme“ 

Goethe-Institutem Praha ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn 

mládeže Tandem.  

 

V návaznosti na naše setkání Vás srdečně zveme od 12 h na koncert německého hudebníka 

Uwe Kaa na Letní scénu KD Slavie. 😊  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BaMTa6TPAg&list=PLJblBQJ7shRVOxQgHipqg81fGQVnLWD7h


 

 

 

Ein Tag mit Deutsch  

Budweis 2022 

 

Im Rahmen unseres Programms zur Vernetzung von deutsch(sprachig)en Unternehmen 

in Tschechien und Schulen, an denen Deustch als Fremdsprache unterrichtet wird, 

laden wir Sie anlässlich des Tags mit Deutsch in Budweis recht herzlich zu einem 

Brunch ein.  Das  Ziel der Veranstaltung ist es, Schulen und Firmen miteinander zu 

verbinden um die Motivation der Schülerinnen und Schüler Deutsch zu lernen zun 

steigern und dadurch die Anzahl potentieller Arbeitnehmender, die den Anforderungen 

des Arbeitsmarkts im deutsch-tschechischen Kontext entsprechen, zu erhöhen. 

 

Ein konkretes Ziel des Treffens ist es, eine Zusammenarbeit zwischen interessierten 

Unternehmen und Schulen zu etablieren, in deren Rahmen u.a. Sprachanimationen mit 

Schwerpunkt auf berufsbezogenem Vokabular durchgeführt werden, sowie Möglichkeiten für 

Praktika von Schülerinnen und Schülern geschaffen werden .   

 

WANN:    BRUNCH       am Dienstag, 21.6.2022, 9:30-11:30 Uhr.  

  

WO:        Horká vana, Česká 222/11, České Budějovice  

 

WARUM:❓Weil ZUSAMMENARBEIT sinnvoll ist und so mittelfristig auf dem 

Arbeitsmarkt qualifizierte und sprachlich versierte Absolventinnen und Absolventen 

an Firmen vermittelt werden können, die genau solche Mitarbeitende benötigen. 

 

WIE: Wir bieten ein Sprachtraining in spielerischer Form, die Sprachanimation, das 

während des gesamten Schuljahres 1-2 Mal pro Monat in der Schule stattfindet.  

Bei dem Treffen wird eine Sprachanimation demonstriert.   

 

Das Treffen findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ein Tag mit Deutsch" der Kampagne 

"šprechtíme" statt, in Zusammenarbeit von Goethe-Institut Tschechien und dem 

Koordinierungszentrum für deutsch-tschechische Jugendbegegnungen Tandem. 

 

Im Anschluss an das Treffen die Möglichkeit besteht, um 12h das Konzert des deutschen 

Musikers Uwe Kaa in der Letni scena KD Slavie zu besuchen. 😊  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BaMTa6TPAg&list=PLJblBQJ7shRVOxQgHipqg81fGQVnLWD7h

