
Onedlho bude tomu už 50 rokov, čo si prvýkrát podali ruky študenti a učitelia z Geschwister 
Scholl Gymnázia v Sangerhausene a  Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Sme radi, že vďaka 
doteraz uskutočneným výmenným pobytom naši študenti získali možnosť prehĺbiť si jazykové 
vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku aj prostredníctvom zážitkov v hostiteľských rodinách, 
najmä spoznávaním ich každodenného života, tradícií. Nemenej zaujímavou nosnou časťou 
týchto pobytov sú programy organizované školami, účasť na vyučovacích hodinách, 
mimoškolskej činnosti: športové súťaže, tvorivé dielne, kvízy, výstavy, prehliadky hradov, 
zámkov a múzeí, návštevy známych i menej známych miest a mnoho iných zaujímavých 
podujatí.  
V termíne od 16. do 20. septembra 2019 sme navštívili našu partnerskú školu Geschwister 
Scholl Gymnasium v Sangerhausene. Nemeckí partneri aj tentokrát pripravili pre nás bohatý 
program. V prvý deň pobytu zorganizovali prehliadku školy, mali sme možnosť zapojiť sa do 
vyučovacieho procesu. Žiaci ešte lepšie spoznali naše partnerské mesto pomocou terénnej 
orientačnej hry.  
Podľa ľudových povier v noci z 30. apríla na 1. mája (Walpurgina noc / Walpurgisnacht) 
prebiehal sabat čarodejníc na hore Brocken v pohorí Harz v Nemecku, kam bosorky odlietali z 
Hexentanzplatzu (námestie tanca čarodejníc) a potom tancovali a oslavovali až do rána. A my 
sme mali to šťastie, že sme toto miesto v rámci pobytu navštívili. V ten deň sme prezreli 
v meste Thale aj „DDR-Museum“, ktoré sa zaoberá zobrazením života v bývalom Východnom 
Nemecku.  
V Lipsku sme navštívili Pamätník Bitky národov (Völkerschlachtdenkmal) – je to obrovský, 
91 metrov vysoký monument, na ktorom sa nachádza rozhľadňa, z ktorej je krásny 
panoramatický výhľad na celé okolie. Pripomína bitku pri Lipsku, v ktorej Prusko a jeho spojenci 
porazili Napoleona. Pamätník je postavený na mieste, kde zahynulo najviac vojakov. 
 Cieľom týchto výmenných pobytov je spoznávanie kultúr, zvykov, tradícií a zdokonaľovanie sa 
v komunikácii v nemeckom jazyku, ktorý je jedným z európskych jazykov. V podobnom duchu 
sa znova stretneme s našimi partnermi budúci rok u nás doma v Trnave.  
Zároveň ďakujeme aj rodičom nemeckých priateľov, že našim žiakom prechodne zabezpečili 
teplo domova a spríjemnili ich pobyt v Nemecku. 
 

 

Ďalšie fotky z tohto pobytu sa nachádzajú v časti „Fotoalbum“. 

              Czakóová Adriana  
              vyučujúca NEJ 
           


