
Projektový týden na téma “Digital international” s bavorskou partnerskou školou Dominicus-von-Lilienprun-Gymnasium Viechtach 
 
V týdnu 4. - 8. 4. 2022 se po dvou letech od původního termínu a dvojím odkladu kvůli pandemii konečně přece jen uskutečnil projektový týden 
“Digital international”. Zúčastnilo se ho 23 našich žáků zejména z kvint a 1.A, ale rovněž ze sext a 2. ročníku a ještě i ze septim a 3. ročníku a z 
partnerského Gymnázia Viechtach 24 žáků 9. tříd. Všechno probíhalo spravedlivě česko-německy, dokonce i pobyt: od pondělí do středy v 
Rybníku v Českém lese, od středy do pátku ve Waldmünchenu pod Čerchovem na bavorské straně. 

 
Organizátoři z plzeňského spolku Knoflík z. s. a z Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen připravili zajímavý i zábavný program: od seznamovacích her a 
teambuildingových aktivit, přes zapojení gadgetů a aplikací do inovačního fiktivního 
firemního projektu až po několikadenní strategickou hru, při níž si žáci v česko-
německých skupinách prakticky vyzkoušeli vývoj od domácí textilní výroby přes 
manufakturu až po mezinárodní firmu současnosti, kde digitalizace a robotizace 
hraje zásadní roli ve výrobě i obchodu. 
A tak se nejprve zcela podomácku doslova na klíně šilo (!), a to i téměř potmě, 
protože do zavedení elektrického osvětlení bylo ještě daleko (a leckdo možná měl i 
jehlu poprvé v ruce :-) ), ale od středečního odpoledne do pátku naštěstí vývoj rychle 
nabíral na obrátkách, takže 
netrvalo dlouho a fiktivní firmy a 
jejich zaměstnanci i manažeři 
mohli vsadit na digitální 
technologie.  
 

A aby nezůstalo jen u hry, navštívili jsme ve středu dopoledne Technologický campus v Chamu, 
který spadá pod Technickou VŠ Deggendorf. Kromě seznámení s možnostmi studia jsme 
vyslechli zajímavou přednášku o autonomním řízení vozidel a robotizaci ve výrobě a následně 
jsme si prohlédli řadu laboratoří a dílen, kde se uplatňuje pokročilý 3D tisk a konstruují a 
optimalizují výrobní linky za použití robotů. Pokud někdo z účastníků doposud pochyboval o 
významu matematiky a fyziky pro praktické využití, tak tady dostal názornou ukázku a pobídku 
svůj názor přehodnotit. ;-) 
 
Z pohledu učitele cizího jazyka musím vyzdvihnout i komunikační složku celého programu: nejen, že naši žáci trénovali němčinu - díky za to! (a 
Němci se naučili pár slov česky – to taky neškodí!), a to při společných aktivitách “pracovních” i volnočasových, tak pochopitelně došlo i na 
univerzální angličtinu, což je taktéž vítáno. Veškerá komunikace ze strany vedoucích a teamerů ovšem byla v němčině a češtině, což bylo 
praktické, protože kdo eventuelně nerozuměl, nebo si nebyl jist, tak vzápětí slyšel překlad.  



 
Penzion Rybník někteří naši účastníci znali z 
adaptačního pobytu na začátku studia, ale 
vzdělávací a ubytovací zařízení pro mládež 
vzniklé v zrenovované bývalé tvrzi ve 
Waldmünchenu každého nově příchozího prostě 
ohromí!  
 
Zbývá ještě pochválit kuchyni na české i německé 
straně - nejen, že byla tam i tam výtečná a pestrá, 
ale ještě i vyšla vstříc nejrůznějším stravovacím 
zvyklostem a potřebám zúčastněných!  
 
A jak projektový týden zhodnotili sami účastníci? 
Čtěte dále! 
 
Michaela Šléglová, ped. doprovod 
 
 
 
 
 
 
Projekt konaný půl napůl v naší domovině a v 
sousedním Německu nám nastínil vývoj fungování 
firem. Na vlastní kůži (obrazně řečeno) jsme si 
například vyzkoušeli, jak fungovaly mezinárodní 
firmy v dobách, kdy každý v kapse nenosil mobilní 
telefon a neměl napřetržitý přístup k internetu. V rámci toho jsme zavítali i na pobočku deggendorfské univerzity v Chamu, přesněji řečeno na 
technický campus. Tam jsme si něco poslechli a krátce s našimi hostiteli i poreferovali o autonomních vozidlech a 3D tisku. Program byl sice 
hojně naplněn, ale pro mě byli daleko důležitější lidi, které jsem tam poznala, se kterými jsem si vyměnila poznatky ohledně kultur našich dvou 
národů a na které budu ráda vzpomínat. A kdo ví? Možná se ještě někdy potkáme. 
Kristýna Sládková, 3.A 

 



Celý výjezd považuji za jedinečnou možnost, při které jsem si mohl otestovat své dovednosti z němčiny a obohatit si své dosavadní znalosti nejen 
o německé kultuře. Co se týče obsahové stránky projektu, jsem vděčný, že jsem si mohl ozkoušet různé technické gadgety atp. 
Duong Hong Quang, SpB 
 
Seminář mě příjemně překvapil. Aktivity byly zábavné a vyzkoušeli jsme si skrze 
ně spoustu nových věcí. Projekt nám dal příležitost se zlepšit v mezinárodní 
komunikaci a spolupráci. 
Adéla Křesáková, Q.B 
 
Projekt Digital international byl skvělou příležitostí k procvičení cizích jazyků a 
mezinárodní spolupráci. Program byl poměrně hezky vymyšlený a zábavný. 
Návštěva Technologického kampusu v Chamu byla velmi zajímavá. Celý seminář 
mě příjemně překvapil. 
Šárka Kehartová, Q.B 
 
V Německu se mi moc líbilo, vařilo se zde perfektně, líbila se mi forma učení 
programování a hra na firmu, týmeři, kteří nás učili, byli milí a dokázali nás učit 
zábavnou formou; jediná kritika že ve Waldmünchenu byly pokoje po 6-7 lidech, 
tj. žádné soukromí. 
David Kohout, QB 

 
 Moc se mi celý projekt líbil, poznala jsem spoustu nových lidí a naučila se spoustu nových věcí.  
Bylo super, že při semináři bylo všechno řečeno jak česky, tak německy. Program byl zábavný a bylo super, že v týmech jsme byli vždy namíchaní 
- jak Češi, tak Němci. 
Volný čas byl ale nejlepší, protože jsme se mohli vzájemně poznat a najít si kamarády. Němci byli moc milí, chápaví a skvěle jsme si rozuměli. 
Na seminářích jsme procvičovali němčinu, ve volném čase pak angličtinu.:) 
Když jsme přejeli do Waldmünchenu, prostředí bylo moc krásné a mrzelo nás, že tam nemůžeme zůstat déle. 
I když jsem jsem na začátku měla z celého projektu strach, byl to skvělý týden, který jsem si moc užila. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit.:) 
Hana Ungrová, 1.A 
 
Byl to úžasný projekt. Bylo to skoro perfektní. Naučil jsem se hodně nových slov, příště bych se zase zúčastnil. 
Valentin Ilchev, 1.A 
 



Naučila jsem se tam mnoho věcí, které určitě jednou uplatním ve svém 
životě. Naučila jsem se například nové fráze z německého jazyka, i když jsme 
se většinou bavili mezi sebou anglicky. :) Poznala jsem německou kulturu 
více do hloubky, než jsem ji znala, např. jsem ochutnala německý 
bramborový salát. Projekt, jako co se týče seminářů, mi dal také hodně: 
hlavně pracovat ve skupině, protože to je něco, na  čem je dobré zapracovat, 
a ještě o to víc je to dobré, když se tam sejdou u jednoho stolu lidé ze 2 zemí 
a musí dohromady něco vytvořit a ještě tak, aby to fungovalo podle jejich 
představ. Nejvíc mi ale dal čas strávený na hotelu s těmi německými 
kamarády - to je přeci jen vždy nejlepší, myslím si, že na to bylo vyhrazeno 
akorát  času, ale víc by samozřejmě neuškodilo. Ale co je z celého projektu 
pro mě úplně ze všeho nejlepší je to, že jsem si tam našla dvě velice dobré 
kamarádky - Salome a Viky a dodnes si píšeme a už teď se těším na to, až 
se zase sejdeme. 
Kateřina Šafránková, 1.A 
 

 
Projekt Digitálně Internacionálně/Digital International jsem si velice užil. Práce organizátorů byla naprosto špičková a program každého dne skvěle 
promyšlený, aby nás bavil. Bylo velice  zajímavé a obohacující vyzkoušet si práci ve vícejazyčné skupině a aktivně používat cizí jazyk. Atmosféra 
se nesla v přátelském duchu a podařilo se nám nalézt německé kamarády. Pokud budu mít možnost, rád bych se účastnil i v dalších letech 
podobných projektů. 
Michal Šos, 1.A 

 
Možná si vzpomínáte na e-mail, který vás před pár týdny nabádal zúčastnit se projektu Digital international. A třeba si i vzpomínáte, že vás na 
tuto akci někdo lákal už dva roky zpátky, než do všeho zasáhla pandemie. Každopádně, pokud selhaly oba pokusy a vy jste si nechali tuto výpravu 
ujít, nemusíte moc zoufat, protože vám přináším malou ochutnávku toho, o co jste přišli. 
Akce se konala od 4. do 8. dubna 2022 a účastnilo se jí 23 studentů z naší školy a stejně tak i z Gymnázia Viechtach. Tady se projevila první 
odlišnost mezi Čechy a Němci. V Německu mají z lehce stereotypního pohledu všechno „nalajnované“, a tak vyslali studenty jednoho ročníku, 
kterým bylo 14-15. U nás vyrazili ti, co mají zájem o němčinu a poznávání nového z řad prváků až třeťáků. Asi je jasné, že vymyslet program, 
který osloví jak čtrnáctileté, tak i osmnáctileté není úplně jednoduché. Bohužel bych řekla, že pokud někdo přijel za účelem dozvědět se víc o 
digitalizaci, nebyl zcela nadšen. 
 



Program byl plný seznamovacích her, což mi společně s nejistotou 
z nového hodně připomínalo adaptační kurz – stejně jako 
maličkost, že tento projekt započal v Rybníce. Tam pro nás byly 
připraveny aktivity po celé pondělí a úterý, ve středu jsme pak 
navštívili technologický kampus v Chamu (https://www.th-
deg.de/tc-cham), kde nás čekaly dvě zajímavé přednášky. Teď by 
se hodilo dodat, že celý týden bylo všechno tlumočeno do češtiny. 
Ve středu odpoledne jsme byli ubytováni v Německu, konkrétně v 
malebném Waldmünchenu. Na místním zámku se rozkládá 
Vzdělávací centrum pro mládež, kde jsme strávili zbytek týdne. 
Tento komplex je uzpůsobený podobným pobytům, a tak se v něm 
nachází pokoje, jídelna i společenské místnosti. Paradoxně byl tak 
rozlehlý, že jsme oproti Rybníku nemohli jednoduše vykouknout z 
pokoje a nalákat některé Němce na partičku karet, za to jsme ale 
mohli poznávat městečko. 
Celkově to ale byl týden, kdy jsme měli plno možností komunikovat 
v cizím jazyce a ještě víc se seznámit s odlišnou kulturou. 
Vypíchnout můžu třeba „Planspiel“ - třídenní tematickou hru, 
během které jsme ve skupinkách asi po deseti vymýšleli obchodní 
strategie, ale i reklamu na pytlík na ovoce, který část z nás předtím 
ušila. Sice toho o digitalizaci nevím moc nového, ale řekla bych, 
že každý poznal nejen nové lidi, ale i sám sebe. 
Barbora Prošková, SxB 
 

 



 


