
VÝMĚNNÝ POBYT 2019

Fakt nebo Fake?



ČÁST 

PRVNÍ



KAPITOLA PRVNÍ

Naše cesta do Německa, naší partnerské školy 

Berufliche Schulen Gelnhausen



Náš výjezd do Německa započal přípravnými schůzkami. Nám 
žákům byly předávány informace ohledně  organizace a 
programu výjezdu. Následně o tématu celého projektu.



• Tento projekt byl převážně 
financován Česko-Německým 
fondem budoucnosti.

• Cílem projektu bylo jak 
bojovat s desinformacemi, tzv. 
Fake News. Tudíž jsme se my, 
jakožto účastníci projektu měli 
naučit jak je rozpoznat a jak 
proti tomu bojovat. 



• Náš odjezd se konal 31.3.2019

• Byl naplánován na 7:23 z nádraží 
Ostrava-Svinov, vlakem.

• Do našeho cíle, Německého 
městečka Gelnhausen jsme měli 
dorazit v 18:02 místního času.

• A zde se následně na místním 
nádraží setkat s našimi novými 
kamarády.

• Cesta samotná byla vyčerpávající 
Avšak dojeli jsme naprosto v 
pořádku a s dobrou náladou.



• Během cesty vznikla dobrá skupinová nálada, která se s námi 
nesla po celou dobu pobytu. 

• Setkání s německými studenty a jejich rodinami proběhlo v 
pořádku a všichni jsme rychle odjeli do jejich domovů.

• Zde začalo seznamování s rodinami, předání dárků, večeře a 
hlavně zde začal náš výměnný pobyt.

- Rodina Köhlerových po příjezdu studentů
Z leva – Aika, Kojiro, Natasha, Joachim, 
Kentaro, Momoko, Adam Spratek, Cailan



KAPITOLA DRUHÁ

ERSTER TAG



• Po večerním seznámení a následném přesunu do postele jsme 
se probudili do nového týdne, plného plánů a očekávání.

• Naším prvním cílem bylo seznámení se s naší německou 
školou Berufliche Schulen Gelnhausen

• Nejdříve jsme byli přivítani ředitelem školy a pak navštívili 
hodinu němčiny, která trvala 2 vyučovací hodiny.

• Následně jsme diskutovali o jejich výuce a porovnali ji s 
výukou na naší škole.

• Zároveň jsme začali první workshop k projektu: Fake News, 
co to je? Jak je rozpoznat.



• Po prohlídce celého areálu školy jsme se rozdělili do skupin a  
vydali se na odpolední prohlídku města Gelnhausen s 
využitím mobilních aplikací.



• Odpoledne jsme si zahráli i několik seznamovacích her.

• K večeru jsme si ještě my všichni studenti sešli ve zdejším 
baru. 

- První skupinová fotografie
Z leva: Adam Spratek, Cailan, 
Adam Strouhal, Viktor, 
Marcel, Šimon, Juris, Nikol 
Poledníková, Kateřina, Nikol 
Supíková, paní Michaláková, 
Viktorie, Karolína, Leonie, 
Liam, Kentaro, Lara, Michaela



KAPITOLA TŘETÍ

UNSERE AUSFLÜGE



Frankfurt am Main

• Našim prvním výletem se stal 
výjezd do Frankfurtu nad 
Mohanem.

• Jedná se o velmi moderní (až) 
velkoměsto, které se velmi 
podobá New Yorku.

• Je nazýván jako „Mainhattan“.

• Spoustu z nás uchvátila hlavně 
architektura celého města.



• Nejdříve jsme si prošli i s odborným doprovodem Staré 
Město včetně obrovského, nově zrenovovaného Kostelu 
svatého Bartoloměje, (Kaiserdom), pak došli k radnici Römer.



• Dále jsme pokračovali do 
modernější části. 

• Zde nás zase naprosto uchvátily 
mrakodrapy a celková 
architektura.

• Prošli jsme skrz moderní zónu a 
přes lávku Eiserner Steg, která 
je doslova osazena zámky lásky. 



• Došli jsme až do Muzea filmu, kde jsme měli objednaný 
program na vytvoření krátkého animovaného snímku.

• Samozřejmě jsme se všichni pustili společně do práce.

• Po 2 hodinách se nám podařilo vyrobit krátký animovaný 
film, který se nám všem moc líbil.



• Po návštěvě muzea jsme přesunuli zpět do centra města a 
zde si dali v thajské restauraci oběd. 

• Následovala návštěva 200 m vysoké věže „Maintower“s
krásnými výhledy na Frankfurt am Main.



• Pokračovali jsme nákupy, 
měli jsme nato asi 2 hodiny.

- Samozřejmě na některé věci 
peníze nebyly a tak se dotyční 
museli spokojit pouze s fotografií

Oba dva Adamové 
byli naprosto 
uchváceni plyšovým 
dobytkem v jednom 
z obchodních center 
-



• Po návratu do Gelnhausenu jsme strávili zbytek večera v 
našich nových rodinách.

• Všichni účastníci byli tímto výměnným projektem, poznávali 
jsme nová místa, seznamovali se s kulturou Německa a 
rozšířili své jazykové znalosti angličtiny a němčiny. Byli jsme 
všichni velmi spokojeni.



Zeitungsverlags Naumann

• Další den ráno jsme vyrazili do soukromého novinového 
nakladatelství v Gelnhausenu.

• Během opravdu dlouhé a podrobné prohlídky, během které  
jsme se seznámili podrobně s výrobou novin, jejich odbytem i 
roznáškou. Zde nám musela paní Michaláková hodně 
překládat, jelikož pan Naumann mluvil rychle a dlouho a 
používal odbornou slovní zásobu, které jsme nerozuměli.



• Ukázkou jak rychle dnes noviny pracují bylo, že ihned po této 
prohlídce vyšel článek o naší návštěvě ve zdejších novinách. 

• V konferenční místnosti proběhla debata s šéfredaktorem, 
který s námi debatoval na téma Fake News, jak ověřovat 
informace, které se objevují na sociálních mediích. Vysvětlil 
nám také náplň práce redaktora.



• Pak jsme se vydali zpátky do 
školy. Bohužel nám cestu 
znepříjemnil déšť .

• A proč vlastně zpátky do 
školy ?

• Čekal nás totiž výborný oběd 
který, pro nás připravili 
budoucí kuchaři 



• Po výtečném obědě jsme museli po sobě uklidit a na necelou 
hodinku jsme si dali od všeho pauzu.

• Problémem pro naše další plány byl již zmíněný déšť.

• Protože podle původního plánu jsme měli jít na minigolf.

• Proto jsme si zahráli různé netradiční míčové hry ve zdejší 
tělocvičně.

• Většina lidí vypadala spokojeně, a to i přesto, že naší Nikol S. se 
přihodilo zranění.

• Nikol ale prokázala svou statečnost a s problémem se vypořádala 
na jedničku.

Celý den jsme zakončili sledováním fotbalu v „našem“ baru.



Weimar und

Gedenkstätte Buchenwald

• Další den další výlet. Avšak 
tentokrát s námi většina našich 
„sourozenců“ nemohla jet. Kvůli 
testu.

• Vydali jsme se s další asi stovkou 
studentů na výlet do města 
Výmar, kde působili spolu  
Johann Wolfgang Goethe a 
Friedrich Schiller.

• Následující zastávkou byl 
památník koncentračního tábora 
Buchenwald.

Cesta byla dlouhá a unavující -



• Město samo o sobě působilo velmi pěkně, zvláště jeho 
historické památky.

• Ve Výmaru jsme moc času nestrávili, avšak pár vzpomínek si 
odtamtud neseme.

Stánek s občerstvením podával.. 
„Smazak Burger“ + jste si mohli 
dokoupit na zapití Kofolu -

- Kus západní strany 
Berlínské Zdi

Super autíčko místního pána -



• Zde nám nebylo nikomu do smíchu, při poslouchání výkladu a 
prohlížení některých interiérů nám až běhal mráz po zádech.



• Po návrat do Gelnhausenu jsme už jen relaxovali.

• Večer jsme si už pouze dopisovali a díky velké únavě z 
celodenních zážitků jsme brzo usnuli.



ZDF/Mainz

• Brzy ráno jsme vyrazili do Mainzu

• Po příjezdu do Mainzu jsme ihned 
zamířili do ZDF, což je jedna z 
Německých televizních stanic.

• Zde jsme mohli vidět přímé vysílání 
novinek a následně jsme si prohlédli 
celou budovu a vyzkoušeli si 
prostředí virtuální reality



• Prohlídka byla velmi zajímavá, navštívili jsme spoustu studií.

• Zakončili jsem ji diskuzí s redaktorem, který nám vysvětlil 
jak se tvoří televizní zpravodajství, jak rozpoznat Fake News
a jak si ověřovat informace.



• Po skončení naší prohlídky jsme 
se vrátili do města Mainz. Město 
bylo samo o sobě zajímavé, 
navštívili jsme mnoho 
zajímavých míst jako Mainzer
Dom nebo samotný areál ZDF. 
Vrátili jsme se domů večer.



KAPITOLA ČTVRTÁ

TRAURIGER ABSCHIED



• Náš poslední večer jsme si užili s již dříve naplánovaným bowlingem v 
Gelnhausenu.

• I když většina z nás byla ze začátku skeptická, užili jsme si spoustu 
legrace, dobrou hudbu a poslední večer ve skupině lidí, kteří pro nás 
byli jako rodina. Opravdu, pokud jsme se chtěli naposledy nějak 
pobavit, tohle bylo přesně to, jak jsme to chtěli.



• Naší bowling „session“ jsme zakončili 
obrovskou sýrovou pizzou pro všechny a  
společným večerem v jednom z barů. 

• Všichni jsme se rozloučili a postupně 
odjeli do „svých“ domovů. Kde jsme se 
pokusili vyspat všechnu únavu kterou 
jsme nabrali během týdne. 



• Ráno – pro některé hektické, 
pro některé pohodové. Ale asi 
pro všechny, dojemné.

• Každý to měl jinak, každý 
opouštěl „jejich“ rodinu s jinými 
vzpomínkami a zážitky. Ale i tak 
zde byly u všech pocity a 
myšlenky na druhý domov.

• Někteří z nás dostali pěkné 
dárky, které umocnily naše 
vzpomínky.

- Viky s její druhou maminkou



KAPITOLA PÁTÁ

SCHON ZU HAUSE, NACH TSCHECHIEN



• Po dojemném rozloučení na nádraží v Gelnhausenu jsme 
nejdříve s Míšou uronili hned několik slz a následně v 9 hodin 
ranních se vydali směr domov.

• Avšak hned při prvním přestupu nastaly komplikace a naše 
vlakové spojení prostě neexistovalo. Museli jsme tedy čekat 
hodinu na další vlak.



• Cesta domů byla dlouhá a unavující. Samozřejmě tomu napomáhala 
únava z celého týdne.

• Poslední komplikací se ukázalo být naše samotná nevědomost a 
zapomnětlivost. Šimonovi se během přestupu podařilo někde zapomenout 
batoh…

• Na štěstí v neštěstí v něm Šimon neměl 
nic důležitého, tudíž ho ztráta tolik 
nemrzí

• Na ostravské nádraží ve Svinově jsme 
dorazili po deváté hodině.

• Všichni unavení, ale plni nových zážitků 
jsme se rychle rozloučili vydali svou cestou 
domů.



Tímto momentem jsme se vrátili zpět do 
normálních životů a každý svou cestou pomalu 

dokráčel až k druhé části našeho projektu.



ČÁST 

DRUHÁ



KAPITOLA PRVNÍ

VÍTEJTE V ČESKU



• Psala se sobota 1.6.2019 a v 19 hodin středoevropského 
času měl na nádraží Ostrava-Svinov dorazit vlak společnosti 
RegioJet s určitou skupinou dětí z Německa.

• My, děti z Česka jsme měli za úkol na naše západní partnery 
počkat a vyzvednout je.

• Jak už jsme byli předem domluveni pomocí komunikačních 
aplikací, setkali jsme se v 18:15 a plánovali další postup.

• Každý odvezl svého výměnného studenta do kruhu své rodiny

a seznámil ho s ní. 

• Tento den odstartoval další úžasnou část našeho školního 
roku.



• V neděli bylo naším úkolem vymyslet program v rodinách, německé 
studenty pobavit a ukázat jim denní život v české rodině. Tudíž byli 
celý den jen a jen našimi hosty. Všichni jsme si tento den velmi užili.

| 
Rodina Strouhalových se svým studentem 
– Z levé strany – Kentaro, Petr, Adam, Hana, 
Petra, Natálie, Šimon



KAPITOLA DRUHÁ

DÍVEJTE SE



Hyundai/Škola/Marlenka

Frýdek-Místek

• Začala nám škola a my měli 
plánů až nad hlavu.

• Všechno jsme odstartovali 
prohlídkou automobilky 
Hyundai v Nošovicích. 

• To našim německým přátelům 
přišlo dosti zajímavé a celou 
prohlídku prošli opravdu s 
napnutýma ušima.



• Po příjezdu zpátky do Frýdku-Místku byla celá německá 
skupina provedena po Místecké části města a následně 
dovedeni zpátky ke škole kde je přivítal ředitel školy Mgr. 
Martin Tobiáš.



• Po setkání s panem ředitelem jsme je začali provázet po škole.

• Ukázali jsme jim všechny obory a seznámili s činností naší školy.

• Ukázka našich speciálních tříd je zaujala snad ještě více než 
prohlídka firmy Hyundai. Byli jsme nato patřičně hrdí.



• Následně jsme se vydali na 
prohlídku firmy Marlenka, jehož 
zakladatelem je podnikatel 
arménského původu.

• Součástí exkurze byla i ochutnávka 
dezertů a prezentace o 15-ti leté 
historii firmy a výroby jednoho z  
nejlahodnějších dezertů – Marlenky, 
česko-arménského zázraku z medu.



• Odpoledne jsme uskutečnili prohlídku města interaktivně. Ve 
skupinách jsme plnili zadané úkoly, oslovovali místní 
obyvatele, zazpívali si s nimi písničku, hledali objekty apod.

• Všichni jsme se vrhli do soutěže po hlavě a také fotili podle 
zadaných instrukcí.

• Prohlídku města jsme si opravdu užili.



• Večer jsme všichni strávili u řeky Ostravice, kde jsme odpočívali a 
diskutovali do setmění a užili si zbytek teplého dne.



Fake News/Vyučování/Tarzánie/Motokáry

• V úterý jsme se setkali všichni 
před školou a účastnili se 
prvních dvou vyučovacích 
hodin.

• Následoval workshop k tématu 
projektu: Fake news. Snažili 
jsme se rozpoznat 
desinformace na webu a 
diskutovali jak je možné 
ověřovat informace.





• Pak následovat výlet do lanového 
centra Tarzánie. Všichni jsme se 
těšili a byli zvědaví jak si 
povedeme.

• Lanové centrum bylo zábavné, ale 
fyzicky hodně náročné.

• Avšak i přes to se všichni bavili a 
výšky jsme si užili.





• Po této vysilující části našeho dne jsme se vydali směr Ostrava 
na motokáry.

• E-MOTION Park se nachází v obchodním centru Avion, jedná 
se o velkou halu i s (placeným) občerstvením.

• Závodění nás hodně bavilo, vyhodnotili jsme to jako 
nejzábavnější část celé druhé části projektu.

• Závody nás prostě vzaly za srdce.



• Blížil se nám pomalu večer a my 
se dostali do OC Karolína.

• Zde jsme strávili 2 hodinky 
nakupováním 

• Po nákupech jsme vyrazili 
zpátky do Frýdku-Místku, kde 
jsme si užili další společný večer

Samozřejmě Adam a Adam zase 
nenakupovali, ale trávili čas po 
svém.



Divadlo/VŠ Báňská

Technické Muzeum

• Další den ráno jsme měli možnost 
vidět předpremiéru anglického 
divadelního představení našeho 
školního kroužku.

• Zpestřením pro nás bylo, že jsme 
si mohli vybrat jak příběh skončí, 
protože se hrála alternativní hra, 
a tudíž přišel čas na černé i 
nekalé myšlenky… 

• Avšak herci se zachovali 
profesionalitu a ve všem nám 
vyhověli, tudíž sklidili velký 
potlesk za odvahu.



• Po divadle jsme se vydali opět do Ostravy.

• Tentokrát byla našim cílem návštěva VŠ Báňské, ekonomické 
fakulty.

• Zde jsme viděli prezentaci o studijních programech na 
univerzitě a možnostech studia pro zahraniční studenty, 
třeba prostřednictvím programu Erasmus+.



• Odpoledne jsme strávili ve Velkém Světu Techniky v Dolní 
oblasti Vítkovic.

• Během interaktivní výstavy jsme viděli mnoho zajímavých 
jevů ze světa vědy a techniky.

• Zvláště zajímavý byl také 3D film o mořském životě.



Rozlučková oslava

• K večeru jsme se všichni, 
včetně učitelů a rodičů 
sešli v restauraci U Toma, 
která se nachází u 
přehrady Olešná.

• Po vydatné večeři, jsme 
vyhodnotili celý pobyt, 
poděkovali rodičům a 
učitelům a shlédli 
prezentaci z první části 
výměnného pobytu.



KAPITOLA TŘETÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA



Praha

• Ve čtvrtek brzy ráno jsme odjížděli všichni vlakem z Ostravy 
do Prahy.

• Cesta nám rychle uběhla i díky občerstvení a všichni se těšili 
na krásy naší metropole.





• V Praze jsme byli ubytováni v hostelu ve smíšených pokojích. 
Následně jsme se vydali na prohlídku Prahy. Šli jsme 
královskou cestou od Prašné brány, přes Staroměstské 
náměstí s orlojem ke Karlovu mostu a dále na Pražský hrad.

• Tato historická procházka nás vyčerpala a proto jsme jeli 
metrem na společnou večeři do pizzerie.

• Návštěvu Prahy jsme zakončili noční procházkou.





• Další ráno jsme začali vydatnou 
snídani v hostelu. Poté jsme se 
vydali na prohlídku do České 
tiskové kanceláře.

• Měli jsme možnost si jí 
prohlédnout společně s oborným 
výkladem.

• Šéfredaktorka nás seznámila s 
náplni práce ČTK i s její historií. 
Samozřejmě přišlo i na debatu 
na téma Fake News, dozvěděli 
jsme se jak se ověřují informace 
v ČTK a nakonec dostali rady 
jak Fake News rozpoznat a 
ověřovat zdroje.



KAPITOLA ČTVRTÁ

KONEC NAŠÍ CESTY



• Poslední společné momenty jsme 
trávili čekáním na vlak.

• Stáli jsme v nádražní hale a 
poslouchali hru na klavír 
náhodného turisty.

• Náš vlak přijížděl a nastal čas 
loučení. 

• Všichni jsme se  potichoučku 
rozloučili a vydali se do svých 
domovů, všechny nás zasáhl stesk.



• Naše cesta domů nám 
uběhla dost rychle, protože 
jsme většinu prospali.



• Zpátky na Svinově už jsme si jen všichni udělali pěkné 
rozloučení a každý si odešel svou cestou. Za svými 
povinnostmi a svými cíli.

• Společně s našimi přáteli z Německa si dopisujeme dodnes a 
vzpomínáme na naše společné zážitky, spoustu jich zůstane 
dlouho v naší paměti.



Děkujeme všem za účast a naší škole SPŠ, OA a JŠ 

Frýdek-Místek za možnost se projektu zúčastnit.


