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EVROPSKÝ  

DEN JAZYKŮ SOUSEDŮ 

 

 

Dne 23.9.2015 jsme se vypravili za našimi kamarády z partnerské mateřské školy z Neugersdorfu, 

abychom společně již tradičně oslavili evropský „Den jazyků“. Zůčastnilo se 22 dětí českých a celá 

partnerská mateřská škola (cca 50 dětí německých), také paní starostka a rodiče. Na programu byla 

oslava výročí naší partnerské školy, která slavila již 30 let od založení. Každá třída německých dětí 

a také naše mateřská škola předvedla krátké vystoupení v německém jazyce. My jsme si připravili 

známé písničky Guten Tag; Kinder, Kinder, machen wir einen Kreis; Grosse Uhren; Regen, Regen; 

Schnappi, das kleine Krokodil... Na závěr jsme popřáli vše nejlepší k narozeninám v německém 

jazyce. Rodiče německých dětí byli překvapeni, kolik toho naše děti již umí.  

 

Naše vystoupení 



sledujeme vystoupení našich německých kamarádů – spoustu už jich dobře známe 

 

 Poté jsme jako symbol soudržnosti vytvořili hada (každý se chytil kamaráda před sebou) a 

šli jsme se podívat na krásné divadelní představení v německém jazyce, které si pro děti připravili 

německé paní učitelky.  



 

Po představení byla červená páska přestřižena a pro děti se odkryl krásný nový dřevěný domeček – 

prolézačka nově zhotovená k narozeninám. Naše děti měly také velikou radost, protože se stýkáme 

často a tak si na ní budou moci při každé naší návštěvě při pobytu venku hrát.  



 Naše vystoupení jsme byli pro veliký úspěch převést ještě jednou pro paní starostku a 

sponzory. Děti se nemuseli na vystoupení vůbec připravovat, písničky a říkadla v německém jazyce 

opakujeme v naší školce stále a jsou tak  pro děti přirozené. Předali jsme paní ředitelce dort, který 

upekla naše paní ředitelka a pochutnali jsme si na připraveném pohoštění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zbytek dopoledne jsme si pohráli na 

zahradě i v novém dřevěném domečku, dětem  

se společné oslavy moc líbily a těší se na další  

společná setkání s našimi německými kamarády.  

Rozloučili jsme se písničkou:  

 „Auf wiedersehen, auf wiedersehen, 

 der Tag mit euch war wunderschön, 

 auf wiedersehen, auf wiedersehen , 

 der Tag mit euch war schön. 


