
BERLÍNSKÝ SPECIÁL
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DUBEN 2022

O Erasmu všechno 
... a něco i navíc

 

   NAPSALI JSME 
PRO VÁS



ÚVODNÍK

 V rámci projektu ERASMUS+
prožila skupina 12 studentů dva

týdny v hlavním městě SRN. 
 

Ve spolupráci s GEB Berlin
/Společnost pro evropské

vzdělávání/ jsme s ohledem
 na epidemiologickou situaci

absolvovali zajímavý program
 v oblasti odborného i jazykového

vzdělávání.

DEN PO DNI 
... BERLIN 2022

Měli jsme možnost: seznámit se s principy a zvláštnostmi německého
vzdělávacího systému, zúčastnit se vyučovacího procesu na odborné
škole, navštívit německo-české instituce a zařízení, jež zohledňují
princip česko-německé spolupráce a vést rozhovory s jejich
zaměstnanci

NAPSALI JSME PRO VÁS...

K nadstandardnímu programu patřila i návštěva kulturně-
historických památek, které spoluvytvářejí tradiční obraz
Berlína jako současné moderní evropské metropole.

Máte-li zájem dozvědět se o našem pobytu mnohem
víc, prolistujte přiložený dokument našeho
40stránkového deníku Erasmus Berlin 2022 

na webových stránkách školy
Chcete-li vědět ještě víc, zhlédněte internetové       
odkazy  stránkách, které informují 
o naší přítomnosti v Evropském domu:
        Cesky Tesin - SchülerInnen der Handelsakademie             

aus Tschechien im Europäischen Haus - Gesellschaft
         für Europabildung

A pokud by vás zajímalo i něco
netradičního, začtěte se

 do tohoto „berlínského      
 speciálu“ dubnového vydání

časopisu.
                   Od redakčního stolu 
                           
                         Lenka Schajerová
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odjezd z Českého Těšína, autobusem
9.15, směr Katowice
z Katowic společností Flixbus směr
Berlín, příjezd kolem 18:00

 
Cesta byla dlouhá, 

bez přestávek,
 velmi náročná

 jak pro nás,
 tak pro naše záda. 

Ovšem ta toaleta v busu,
   prostě „božský zážitek“😊

Ale nic, co by se nedalo
zvládnout!
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 Po zdlouhavé cestě jsme dorazily

 k hostitelským rodinám.
Každá z nich nás přivítala teplou

večeří a ukázala nám, kde budeme
bydlet další dva týdny.

My jim předali dárky ... prozatím
jsme velmi spokojené.

Ale za to utrpení to stálo, protože
vidět Berlín bylo něco úžasného.

 

BERLIN ... DEN PO DNI13.3 2022 - příjezd
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GEB -workshop  
BERLÍN- včera a dnes14.3 2022 - 1. DEN

Zprostředkovatel: 
 

GEB Berlin 
/Společnost pro evropské vzdělávání/

                             
- neziskové sdružení, které se od roku 1989 aktivně podílí

na plánování, organizaci a realizaci projektů mobility
vzdělávání v Německu a Evropě. 

 
Těžištěm práce je pořádání mezinárodních setkání,

seminářů, projektů odborné přípravy 
na evropské úrovni, projektů mobility pro školitele

 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy či
individuálního umisťování stáží v Evropě,

Gunther aLamiyya
 



BERLIN 
-spolková země Spolkové republiky

Německo
 

-od 1991 hlavní a největší město
Německa

 
- od sjednocení Německa patří k

největším městům v Evropě
 

 -největší město Evropské unie
-přibližně 4 miliony obyvatel

 
-multikulturní město /40% obyvatel

jsou cizinci/
 

-často se domluvíte lépe anglicky
než německy

Tak jsme ráno vyjeli ráno

„štrasebánem“...a lehce jsme se

ztratili......  zdokonalovali se

přece v orientaci ve městě ....

dokonce několikrát 😊 ...a

nakonec ponecháni na pospas

života a smrti na tom děsném

„hauptbahnofu. 

Ale večer jsme se dostali v

pořádku domů a dokonce

„pünktlich“!

V nohách po dnešku máme 13 000

kroků a plno nových zážitků, protože

jsme absolvovali pěšotour a

poznávali historii západního a

východního Berlína

  A co nás zaujalo...asi všechno...

a u Braniborské brány působíme

celkem šťastně.
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GEB -workshop  
České kulturní centrum BERLÍN15.3 2022 - 2. DEN

 
 

-nejběžnější forma vzdělávání
-skvěle, propracovaný systém plný výhod

 
Duální“ tj. dvojitá forma vzdělávání 

obsahuje teoretickou a praktickou část:
 

1. v tvz. Berufsschule  se naučí teoretickou část
budoucího zaměstnání, 

2. v konkrétním podniku se naučí praktickým
znalostem.

 
Duální „ Ausbildung“ je regulován zákonem o

vzdělání v zaměstnání. 
 

Jsou zavedena určitá pravidla:
Normálně funguje škola 1 až 2 dny v týdnu a po
zbytek týdne jsou studenti v podniku, kde
vykonávají praxi. 
U některých „Ausbildungů“ je školní výuka
pojmuta jako blok vyučování. Znamená to např.
2 měsíce učení a pak výdělečná praxe.

Tato forma vzdělání trvá většinou 3 roky.
 Je zakončená státní zkouškou.
 
Ve většině případů má poté možnost student
v dané firmě zůstat, budovat si kariéru
a dostávat dobrý plat.

Zaměstnavatelé si mohou být jisti, že zaměstnají
kvalifikovaného a vzdělaného pracovníka.

WORKSHOP:   
Duální vzdělávací systém v NĚMECKU

 
 České centrum Berlín

( Das Tschechische Zentrum)
 

- podřízeno Ministerstvu zahraničí ČR
- od r. 2012 sídlí v budově Velvyslanectví ČR

- představuje ČR a její kulturu německé
veřejnosti 

-realizuje v kulturní akce: výstavy,
koncerty, filmová představení, literární

večery, konference aj.
-spolupracuje s kulturními institucemi po

celém Německu,
 - podporuje v oblasti kultury cestovní ruch

a výměnu kontaktů mezi českými a
německými partnery



Den byl náročný....začal nastoupením do špatného S-bahnu,
 

Po včerejším zjištění, že burger v Berlíně stojí 7 € jsme přešli
 na levnější stravu z Lidlu.

 
Štěstí nás dnes navštívilo ... a nikdo z nás nepřišel o peníze. 

 
Bohužel když jsme jeli tramvají zpět domů paní vedle nás 

zloději ukradli peněženku z batohu.

           

P

Klárka pípala v každém obchodě, proto jí

musíme prohledat batoh, asi něco
ukradla😂    

Pes paní domácí nám sežral balík chipsů
😔 , ALE

dnešní večeře byla vynikající a za

odměnu jsme dostali jablečný dezert.
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Evropský dům BERLÍN
GEB- poznávací Stadtspiel

16.3 2022 - 3. DEN

Evropský dům
- sídlo zastoupení Evropské komise v Německu

 
- kontaktní kanceláře Evropského parlamentu

 
 -  veřejnosti nabízí virtuální cestu Evropou a

Evropskou unií
 

 - informace zpřístupňuje ve všech 24
 úředních jazycích EU

A MY?
 

- vyslechli přednášku 
vysokoškolského profesora

 politologie, která nás provedla 
historií, politikou s životem v EU a

představila nové výzvy pro Evropu
budoucnosti

 
- navštívili jsme interaktivních

 expozici ERLEBNIS EUROPA
 

- zažili jsme jako poslanci plenární
zasedání Evropského parlamentu

 /v multimediálním 360° kině/
 

-  získali informace o tom, co dělá
Evropu tím, čím je, jak funguje 

evropská politika, kdo zastupuje 
naše zájmy a jak se občané 
mohou sami aktivně zapojit.

 
 



Zjistili jsme,že ...

 máme 2 nové členky Evropského parlamentu

Zjistili jsme, že .....
 v Berlíně lidé velmi rádi

protestují

Při vychutnávání levného salátu nás

pískáním vyrušil chlap, který vyráběl

předměty z balónku a hned nám je nabízel.

 

Ovšem, když jsme zjistily za každý chtěl 2 €,

tak jsme mu balonky vrátili zpět.

Aleluja, 
tak

 dneska jsm
e

 se poprvé neztratily

 

...a Barča si objednala

sam
a kebab, jsm

e na

ni všichni m
oc pyšní!



        ÚKOLY: Obchodně-ekonomického úseku 
 

- zastupovat zájmy zahraniční ekonomické
politiky ČR

 
- zajišťuje informační propojení mezi institucemi

a podniky v ČR a SRN
 

- podpora českého exportu do SRN a získávání
německých investic do ČR

 
- pořádá akce pro německé firmy a investory,

workshopy, konference
 

- podpora spolupráce v oblasti vědy, výzkumu
a inovací

 
- zprostředkovává analytickou a zpravodajskou

činnost hospodářské situace dané země
 

- informuje české firmy, o důležitých
zakázkách a vypsaných soutěžích

 
- aktivně podporuje vstup českých firem na

německý trh, spolupracuje s agenturami
CzechTrade a CzechInvest v Düsseldorfu

 
- propaguje ČR vhodnou zemi pro zahraniční

investice
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Velvyslanectví České republiky
Návštěva mešity Sehitlik17.3. 2022 - 4. DEN

Velvyslanectví České republiky v Berlíně 

 

- zastupitelský úřad Česka s diplomatickou

působností pro území SRN 
 

- původně byla budova od r.1978 ambasádou 

ČSSR v NDR 

- projekt moderní architektury tzv. brutalismu

 / stavební styl období 1954–70/

 

- součástí budovy je České centrum Berlín

Dnes na programu:

 besedy a komentované

prohlídky!



-islám /důsledkem několika evropských migračních krizí /
 patří v NSR mezi nejrozšířenější menšinové náboženství

 
-většina muslimů v je tureckého původu

 
-nejvíce muslimů žije v Berlíně, najdeme zde více než 70 mešit

 
- liberální sunnitská mešita Sehitlik 

patří mezi největší
 

- nachází v multikulturní čtvrti Neukölln
- na původním tureckém hřbitově
 /Şehitlik znamená arabsky hřbitov/

 
- dokončena v roce 2005,

 4patrová budova pojme 1500 věřících
 

- modlitebním jazykem je především turečtina i arabština
-muslimský duchovní se nazývá imám /komunikuje 4 jazyky/

 
-  mešita plní společenské i náboženské funkce

-  odehrává se tu většina pohřebních obřadů
 

 - zároveň slouží jako muslimské kulturní a informační 
komunitní centrum 

 



- dozvěděli jsme se

 zajímavosti o

architektuře mešity 

a kultuře islámu

- zajímalo nás postavení a život muslimských žen

 

- povinností muslima je modlit se 5krát denně

- muži /pokud nejsou v práci/ se musí dostavit

 do mešity, ženy ne!

- ženy při zasnoubení obdrží finanční dar pohybuje   

/ 6 až 7 tisíc €/

- muži si mohou vzít za manželku ženu jiného

vyznání, ateistku ne!

- ženy ani ateistu, ani muže jiného vyznání!
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-výstavní kongresové centrum o vědě, výzkumu, vývoji

-spojení muzea s představami o budoucnosti

 

1.tematická expozice (Lidé, Příroda, Technologie) - sdílená

ekonomika, lokální samozásobitelství, plánování měst

 nebo biotechnologie aj.

2. experimentálního laboratoř, místo dočasných výstav,

workshopů,
3. přednáškové místnosti

 

- vystavuje, co ještě nebylo a není, ale to, co může se stát.

-návštěvník  má při procházení pocit, jako by sledoval sci-fi film

 

-  obsahuje digitální interaktivní expozice o zásadních

problémech budoucnosti, jako je klima, bydlení, 

potraviny a technologie.
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GEB- workhop, ERASMUS
FUTURIUM (Dům budoucnosti)

18.3. 2022 - 5. DEN

Futurium 
Dům

budoucnosti 

- odpovídá na otázky: Jak chceme žít?  Jaké technologie

chceme v budoucnu používat? Jak můžeme získat kontrolu

nad změnou klimatu?  Jak chceme žít společně jako
společnost? ....       Cíl: zamyslet se nad budoucností a pomáhat ji utvářet 

Projekt: výsledkem spolupráce výzkumných institucí NSR,
  za 58 milionů €,

Budova: založená na nejnovějších environmentálních

trendech. Její plášť obsahuje solární panely a je vytápěna
energií z bioplynové elektrárny 



KD
O

SI
HRAJE, NEZLOBÍ!

SCI-FI ZÁŽITEK VE FUTURIU 
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VOLNÝ DEN
INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

19.3. 2022 - 6. DEN

Berliner Fernsehturm
 

- berlínský televizní vysílač 
- 4. nejvyšší televizní věž v Evropě

 - nejvyšší stavba v Německu, 368 m -
vyhlídková věž s otáčivou                                  

 restaurací ve výšce 203 m
 -více než 1 milion  návštěvníků ročně

                   

Alexanderplatz
- nejznámější berlínské náměstí,

-lidově označováno jako ALEX
- pojmenováno po ruském carovi Alexandru I

- bývalé centrum Východního Berlína, 
symbol NDR

- dnes nákupním a kulturním centrum města 

Rotes Rathaus
- budova radnice postavená z

červených cihel
- sídlo berlínského starosty a
 vlády spolkové země Berlín

 
Muzeum Body Worlds    

- 1. expozice na světě,
- umožňuje nahlédnout do struktury lidské bytosti 
- ukazuje aspekty života, odpovídá např. na otázky:
Co nás spojuje, co nás drží vzpřímeně a v pohybu
Co rozhoduje o tom, že žijeme a zda jsme zdraví?

Co přesně určuje, zda jsme šťastní nebo nešťastní?
Jak se nám daří odolat a načerpat novou energii?

Co tělo potřebuje pro zdravý a dlouhý život?
 Co všechno naše tělo vydrží?



SHOPAHOLIC MÄDCHEN

TY
PI

SC

HBERLINER!

Perly dne
 

- Super KUP DNE: 3 syrové bagety 

za 0,98 €!

- slaměný klobouk ve větrném počasí

IQ level 100!

-mladík z ochranky OC nedával, proč

máme tašku plnou spodního prádla

- opět nás otravoval nějaký týpek: prý

kolik nám je, zda jsme singl

 a zda nás může pozvat na kávu?



18

VOLNÝ DEN
INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

19.3. 2022 - 6. DEN

 
HISTORIE:

-monumentální letištní terminál v r. 1942 největší na světě, 
/dle projektu A Hitlera určen pro hlavního město světa Germanii/

 
- bývalé civilní letiště, sloužilo pro obchodní cesty

- později letecký most /zásobovací místo/ Západního Berlína 
se světem

- letadla zde přistávala každých 90 sekund.
 

DNES:  
   se nachází v centru města a obytné zóny, 

-od 2008  slouží jako veřejný volně přístupný park

Letiště Berlín-Tempelhof

Našim cílem bylo jít za nosem, ale poznat i nová zajímavá místa. 
Nohy nás zavedly až na bývalé berlínské letiště.

Místo, kde lidé mohou provozovat velikou škálu aktivit: 
sportovat, grilovat, venčit pejsky, hrát fotbal, jezdit na skateboardech

pomocí síly větru. Při procházce, jsme zde narazili na velice zvláštní party,
na tvz. Silence party, což znamená tichá pařba. Každá osoba má

sluchátka a poslouchá stejnou muziku sama pro sebe, a zároveň neruší
ostatní. Bylo to pro nás něco úplně nového, o čem jsme zatím jenom četli

,a  co se v Česku jen tak nevidí.
Byl to skvělý zážitek. Poznali jsme opět jinou část Berlína a v nohách

máme krásných 18,5 prochozených kilometrů.



 
  TAK ČÍM NÁS JEŠTĚ

PŘEKVAPÍŠ, BERLÍNE?

-Berlín je téměř 9krát větší než Paříž

- po Londýnu a Paříži 3. nejlidnatější metropolí EU

- Berlín je protkaný řekou a kanály

- má více mostů než v italských Benátkách 

- v Berlíně můžete navštívit devět zámků ....

 
Brandenburská brána 

- symbol rozděleného národa

- nyní je symbol jednoty a míru
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Památník Berlínské zdi

Muzeum Madame Tussauds 
 

20.3. 2022 - 7. DEN

Památník Berlínské zdi
- vybudován 1998
-podél Bernauer Strasse /místo s největším počtem pokusů o útěk/
- přibližuje historii zdi a život ve východním Berlíně 

 
  VIDĚLI JSME: 

- zrekonstruovaný úsek zdi, strážní věže,
- obranné zóny, včetně ostnatých drátů a „území nikoho“

-  muzeum The Berlin Wall Memorial a moderní Kapli smíření

Berlínská zeď /1961-89/
-v době tzv. studené války rozdělovala Západní
(Spolková republika Německo) a Východní Berlín
(Německá demokratická republika)
Berlín po 2. světové válce byl hlavním městem
menšího východního Německa,
- část města, tzv. Západní Berlín, měla status
nezávislého státu, kulturně i politicky patřil k NSR
-východní Německo uzavřelo polovinu města, aby
zabránila občanům utéct do západního Německa.

-pohyb mezi dvěma částmi města nebyl možný
- vysoká stěna o výšce 4m, dlouhá 165 km, 

 odřízla 55 ulic, 
-měla 293 pozorovacích věží a 57 bunkrů.

- od 1961 symbolem studené války
- od 1989 symbolem pádu

 komunismu
 v Evropě.



- pojmenováno po známé sochařce voskových figurín z 1.pol.19. stol. 

- dnes můžete najít muzea Madame Tussauds po celém světě

- setkali jsme se tváří v tvář s voskovými figurínami slavných osobností 

- z minulosti a současnosti, světových i německých dějin 

Muzeum Madame Tussauds 
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GEB- Workshop

Humboldt Forum Berlin
 

21.3. 2022 - 8. DEN

   
- jedinečné centrum pro umění, kulturu, vědu a vzdělávání

- zprostředkovává přehled o umění a kulturách světa
-  napříč epochami a kontinenty

- z různých perspektiv na historická a současná témata
 

VIDĚLI JSME...
- sbírky Etnologického muzea a Muzea asijského umění

Humboldt Forum



 

V HUMBOLDT FORU JSME

POTKALI / NEPLÁNOVANĚ/

ČECHA ... 

 vstřícného zaměstnance

instituce

 

„KREATIVNÍ“  

WORKSHOPY V GEBu ?



- založen 2006 
-soukromá odborná střední škola v Berlíně

- sdružení institucí nabízející širokou škálu vzdělávání 
- nabízí: školení, rekvalifikace  aj. odborné vzdělávání 

s integrovanými stážemi, 
- studium zakončeno maturitní zkouškou

- zaměření: na geriatrickou péči a sociální pomoc,
léčebné vzdělávání a sociální pedagogiku,
 komerční obchodně-ekonomickou praxi

-příklady profesí: obchodní asistent, IT- asistent, 
manažer řízení kanceláře, zdravotnický úředník,

 zdravotní sestra a senior pečovatel aj.
 

Zaujalo nás:
- Vyučovací hodina trvá 90 minut

- výuka probíhá v modulech /pouze 1 předmět týdně/
- každý pátek probíhá testování

 -obchodní maturita tvoří základ pro kariéru v podnikání.
 Důraz je kladen na ekonomické a podnikové administrativní

předměty, politologie
 Další zaměření je na předměty související s podnikáním,

 jako je matematika a účetnictví, fyzika, chemie. 
Předměty, jako jsou cizí jazyky ANJ, SPAN, FRAN/ a právo, 

jsou také velmi důležité

24

 
Campus Berufsausbildung Berlin 

Muzeum Anny Frankové
 
 

22.3. 2022 - 9. DEN

Cam
pus Berufsausbildung

 Berlin



KDE HO NAJDEME? 

-v městské čtvrti Hackerské Markt, 

-byla centrem židovského života 

v Berlíně 

- dokumentuje život židovské rodiny 

v období nacistické perzekuce. 

Lidé na celém světě znají obraz a jméno A. Frankové. 
Je jednou z nejznámějších obětí holocaustu. Židovská
dívka se skrývá před nacisty během okupace
Nizozemska. Zemřela v koncentračním táboře Bergen-
Belsen v r.1945. Po 2 letech je objeven  deník. Vypráví  její
životní příběh a informuje o době, ve které žila. Po její
smrti ho vydává otec a dílo se stává světově proslulým.

Muzeum Anny Frankové
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Campus Berufsausbildung Berlin 

East Side Gallery 
 
 

23.3. 2022 - 10. DEN

 -nejdelší venkovní galerie na světě, památkově chráněna

- torzo bývalé Berlínské zdi, dříve dlouhé 165 km

-asi 1,3 km dlouhý úsek na severním břehu Sprévy, 

- v roce1990 ji přes 150 německých a zahraničních umělců

pomalovalo náměty z její historie.

-většina obrazů má politický námět, zobrazuje

socialistický režim a pád Berlínské zdi, jiné obsahují mírová

poselství či přání svobodného světa

East Side Gallery 

-  k nejoblíbenějším výjevům patří

 líbající se L.Břežněv a E. Honnecker



-hliníková socha byla instalována 1999 

-americkým umělcem navržena Jonathanem Borofským

- vysoká 30m, ukazuje tři muže, kteří se k sobě naklánějí

- jejich těla plná děr představují molekuly, z nichž je každá

lidská bytost Molecule Man
27

Ea

st Side Gallery
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GEB - Projekt 

Židovské muzeum, Říšský sněm 
 
 

24.3. 2022 - 11. DEN

 
 
 
 

-k uctění památky 6 000 000 Židů, 
-obětí nacistických koncentračních táborů

- bludiště z betonových kvádrů, navozuje dojem
hřbitova.

-2710 panelů v různých výškách pokrývá
 téměř 2 hektary

 

Židovské muzeum
-snaží se pochopit a zobrazit utrpení tisíců

Berlínských židů,
- v koncentračních táborech a jejich genocidu

za 2. sv. války

Židovský památník -zvaný  
                    Památník holocaustu



VE DNE V NOCI JSME OBJEVOVALI NOVÁ MÍSTA ...

My děti ze stanice ZOO?!

Na Alexandrplatzu, jsme se

seznámili s pouličního 

raperem Randym

Reichstag -od 1999 po 10leté

rekonstrukci se stal

domovem německého
parlamentu 

 - získal kupoli ze skla a

nádherný výhled
 na okolní město

29
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GEB - vyhodnocení stáže

Plavba parníkem po Sprévě 
 
 

25.3. 2022 - 12. DEN
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Berlínské hlavní nádraží
-největší nádraží v Evropě 

 
- moderní komplex po 10 letech práce

 otevřen 2006
  /před zahájení MS ve fotbalu/

- investice v hodnotě 700 milionů €
- 5 podlaží, plocha 70 000 m² 

 
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

 
-denně odbaví 300 tisíc osob

-denně projede asi 1800 vlaků /každých 90 vteřin/
- cestující využívají více než 50 eskalátorů

 a 43 výtahů/ a k tomu 6 vyhlídkových /

31

26.3. 2022 -odjezd 10:40 Berlin – směr Katowice 
20:30 příjezd Český Těšín

ZVLÁDLIZVLÁDLI
JSME TO!JSME TO!



NOVÝ VÝČEPNÍ
 V BUDOVĚ

VELVYSLANECTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ANEBCO NA SEBE
JEŠTĚ MŮŽEME

PRÁSKNOUT

 

Berlínské pivo
 
 

RECESE
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- tradiční německý nápoj

- již před 100 lety se v Berlíně nacházelo víc než 100 pivovarů
- berlínské značky: Berliner Kindl, Schultheiss, 

                                                              Berliner Pilsner, Berliner Weisse 
 

- dnes pochází z místního závodu skupiny Radeberger 
/pobočka potravinářského gigantu Oetker/, 

který 40 značkami vládne německému pivovarnictví



Nabíjíme?!  

Vyrazili jsme na průzkum okolí našeho bydliště  a koštovali.
     ..... Berliner Kindl výborný, teplota ideální, chuť vyvážená, hořkost dostačující. Dvanáctka

jak se sluší a patří. 
 ...Langerbier Hell velice výrazný chutí, vůní, hořkostí, která dosahovala božských poměrů 

😁 a co především je cenově dostupné pro chudé studenty jako jsme my . 
Doporučuje 9/10 Davidů ❤ !

      ... Landbier zaujal především neobvyklým vzhledem (etiketa byla velice lákavá, nešlo
odolat ), také se vyznačovalo velkým obsahem alkoholu 5,5% (i na české poměry 😯

slušných 13° Voltů ). Symfonie hořké a chmelové chuti na jazyku 😋,.
Šmarjá to byl opravdový zážitek ! Doporučuje 9,5/10 Davidů .....

                                                                                                                                                                                  Díky Berlíne ❤ !
        A CO BYLO DÁL? :)

 
"...   kněz má prostě oko dolů

...a  ten pes má taky oko dolů..."
 

... Jenom vítr, aaaa, 
... a po nebi se mraky honily ☁☁.

 

Nejzajímavější z celého dne, byl večerní 2,5hodinový rozhovor
s našim německým tátou Yassinem, se kterým jsme probrali
mnoho témat. 
Vysvětlovali jsme, proč se v obchodech říká "Hallo" a "Tchüss"-
místo "Guten Tag" a "Auf Wiedersehen" 😀, řešili jsme německý
jazyk ,školství, probrali jsme snad všechno, i ženské! 

Diskuse proběhla u kulatého stolu za přítomnosti místního
berlínského piva  a likéru s názvem Berlínský luft.  

 

 
 

 

Skupina FEINSCHMECKER (D+D 😎)
 
 
 

RECESE
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Vidíš ty centy u toho koše 😎 (petky a lahve od piva )
-Ber ty flašky v GEBu ,než zas nebudou!

-Nevyhazuj tu plechovku, za tu je 25 centů!!
-Které pivo bereme? Tady to má 7 voltů,

 ideální náboj 2 nebo 3 piva? 
-Doufám, že jsi nezapomněl otvírák.... 

Čím
 nás překvapíš dál,

Berlíne??

„Dneska jdem
e do Prim

em
arku

na nehty….a taky na vlasy!!!!!“

 

...a jak vyjádřil David své em
oce

 při zpáteční cestě dom
ů?

 

„Už teď m
i chybí Prim

ark!“ 



- Kámo! 
My jezdíme každý den

tramvají?

 Chápete, my jsme v Berlíně!

-Už mě to tu sere.

-Ale já nechcu domů!

29

-Chceš fotku?
 Ne?

 -Tak vyfoť mě 

-Furt někdo čumí

-Málem nás unesli Arabi. 

-Tak bysme se aspoň

projeli v mustangu. 

- Když umřeš, 

tak většinou nestojíš.

-Miri
! P

OZOR KOLO!

-K
de z

as j
e t

a Iv
a?

-Už bych šla na jíd
lo

-Salát p
ouze

 za
 2,50 €

?! 

-BEREM!

Naše nejčastější

konverzační obraty:
 

Dankeschön – Bitteschön

JA, jaaaaááá 
Keine Idee

Keine Ahnung
„Wurst nám ZASE sežral chipsy!“ 

/ nenažraný Spike= pes paní domácí 
má pořád hlad a nezná hranice/

   OUTLOŇ, VKLÁDEJ HLÁŠKY!
RECESE

V nohách máme 13 000 kroků a plno nových zážitků...
Second hand, v centru města, který jsme navštívili,
byl zvláštní tím, že by hlavně plný bot, které člověk
musí seskládat jako skládačku do páru, což nás
zaskočilo, protože v Česku jsou páry bot v second
handech  po kupě. 
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RECESE OUTLOŇ, VKLÁDEJ HLÁŠKY! 
 TLUSTOHLAVEC  ...    

-Ber tu HADRU, a jdeme! / roušku/
-PEPA už zase jede!  / hyperaktivní elektr. zubní kartáček/

-Běžte už s tím „židem“ do ... já si to už raději přeložím sama! 
-Děcka, a nezapomeňte poslat ty FOTKY DO KAPSIČKY 
a vyplňujeme tabulky! /pracovní soubory na g mailu/

-Kdo jde dne s námi, zase ta Salmonela? OMG!  /Salome/
-Bezďáci opět na svých místech - a zase čtou maturitní četbu!

Kupime si rožek na večeřu, a deme!
Zas mi ten HENDÁČ píše HOWADEREI 

  PRÝ taštička místo kapsička!?

TER
ORI

STA
 PE

PA

TER
ORI

STA
 PE

PA

TER
ORI

STA
 PE

PA



E R A S M U S +

B E R L I N  2 0 2 2

R E D A K Č N Í  R A D A :
 

T I M E A  S Z E L I G O V Á

D A V I D  S T R U Ś

N A T A L I A  A M B O R S K A

B A R B O R A  P A W L I T O V Á

K A T E Ř I N A  B E L I Š O V Á

I V A  S C H U L H A U S E R O V Á

M I R I A M  T E M E L O V Á

D A V I D  S Z O T E K

N A T Á L I E  M A R T Y N K O V Á

D O R O T A  K I S I A L O V Á

L U C I E  S A M I E C O V Á

K L Á R A  J O P K O V Á

 

L E N K A  S C H A J E R O V Á

 


