
   

                                                                                                 

                                                                



SSCCHHÜÜLLEERR UUNNDD SSCCHHÜÜLLEERRIINNNNEENN FFRRAAGGEENN,, SSCCHHÜÜLLEERR UUNNDD 
SSCCHHÜÜLLEERRIINNNNEENN AANNTTWWOORRTTEENN// 

ŽÁÁCCII AA žÁÁKKYYNNě SSEE PPTTAAJJÍÍ,, žÁÁCCII AA žÁÁKKYYNNě OODDPPOOVVÍÍDDAAJJÍÍ

Dieser Flyer ist ein Ergebnis des Online-Austausches zwischen den beiden 
Gymnasien und wurde finanziell vom Pädagogischen Austauschdienst 

unterstützt.

Tento letáček je výsledkem online výměny mezi oběma gymnázii a vyšel za 
finanční podpory zařízení Pädagogischer Austauschdienst.

An der Arbeit haben sich die Tschechischschüler und -schülerinnen der 
Klassen 8a, 8b und 8c beteiligt und die Deutschüler und -schülerinnen der 

Klasse 3.A.

Na práci se podíleli češtináři z tříd 8a, 8b a 8c a němčináři ze třídy 3.A.

Oktober/říjen 2021

      



 

Es gibt folgende Feiertage: 

3.10. Tag der deutschen Einheit 

31.10. Reformationstag 

Am Mittwoch 2.Novemberwoche Buß- und Bettag 

Weihnachten 

1.5. Tag der Arbeit 

Karfreitag und Ostermontag 

Christi Himmelfahrt 

Pfingstmontag 

Slavíme následující svátky: 

3.10. Den sjednocení Německa 

31.10. Den reformace 

2.středu v listopadu církevní svátek s názvem Buß – und Bettag 

Vánoce 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 

Nanebevstoupení Páně (39 dní po Velikonoční neděli) 

Svatodušní pondělí (49 dní po Velikonoční neděli) 

 

 

Es gibt folgende Feiertage: 

3.10. Tag der deutschen Einheit 

31.10. Reformationstag 

Am Mittwoch 2.Novemberwoche Buß- und Bettag 

Weihnachten 

1.5. Tag der Arbeit 

Karfreitag und Ostermontag 

Christi Himmelfahrt 

Pfingstmontag 

Slavíme následující svátky: 

3.10. Den sjednocení Německa 

31.10. Den reformace 

2.středu v listopadu církevní svátek s názvem Buß – und Bettag 

Vánoce 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 

Nanebevstoupení Páně (39 dní po Velikonoční neděli) 

Svatodušní pondělí (49 dní po Velikonoční neděli) 

 

 

Es gibt folgende Feiertage: 

3.10. Tag der deutschen Einheit 

31.10. Reformationstag 

Am Mittwoch 2.Novemberwoche Buß- und Bettag 

Weihnachten 

1.5. Tag der Arbeit 

Karfreitag und Ostermontag 

Christi Himmelfahrt 

Pfingstmontag 

Slavíme následující svátky: 

3.10. Den sjednocení Německa 

31.10. Den reformace 

2.středu v listopadu církevní svátek s názvem Buß – und Bettag 

Vánoce 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 

Nanebevstoupení Páně (39 dní po Velikonoční neděli) 

Svatodušní pondělí (49 dní po Velikonoční neděli) 

 

 

Es gibt folgende Feiertage: 

3.10. Tag der deutschen Einheit 

31.10. Reformationstag 

Am Mittwoch 2.Novemberwoche Buß- und Bettag 

Weihnachten 

1.5. Tag der Arbeit 

Karfreitag und Ostermontag 

Christi Himmelfahrt 

Pfingstmontag 

Slavíme následující svátky: 

3.10. Den sjednocení Německa 

31.10. Den reformace 

2.středu v listopadu církevní svátek s názvem Buß – und Bettag 

Vánoce 

Velký pátek a Velikonoční pondělí 

Nanebevstoupení Páně (39 dní po Velikonoční neděli) 

Svatodušní pondělí (49 dní po Velikonoční neděli) 

 

        OOBBEERRLLAANNDD--GGYYMMNNAASSIIUUMM 

                          SSEEIIFFHHEENNNNEERRSSDDOORRFF  

  

 

 

 



                                            SSTTAADDTT//MMěSSTTOO  SSEEIIFFHHEENNNNEERRSSDDOORRFF  
 

Seifhennersdorf hat 3700 Einwohner. 
Seifhennersdort má 3700 obyvatel. 

 
Gleich neben dem Rathaus befindet sich die Kreuzkirche. Hier lädt 

unsere Schule alljährig zum Weihnachtssingen ein. 
Hned vedle radnice se nachází kostel Kreuzkirche. 

Tady naše škola pořádá každoročně vánoční koncert pro veřejnost. 
 

 
 

In Seifhennersdorf gibt es ein Heimatsmuseum.  Es wurde nach dem 
berühmten Räuberhauptmann Karasek benannt. 

V Seifhennersdorfu je také muzeum. Nese jméno známého velitele 
loupežníků Karaska. 
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Wer gern in Parks spazieren geht, kann das im Naturpark auf dem 

Naturlehrpfad tun. 
Kdo má rád přírodu, může si zajít do lesoparku a projít se po naučné 

stezce. 
 

 
 

Im Kiez- Querxenland gibt es viele Freizeitangebote. 
Direkt daneben ist der Silberteich - ein Schwimmbad mit Natursee. 

Různé volnočasové aktivity nabízí areál Kiez-Querxenland. 
Hned vedle je koupaliště Silberteich s přírodním jezerem. 

 
Von der Windmühle hat man eine tolle Aussicht bis ins Riesengebirge. 

Hier kann man auch ein typisches Oberlausitzer Umgebinde-Haus 
besichtigen. 

Z areálu Windmühle se nabízí skvělý výhled až na Krkonoše. Můžete si zde 
také prohlédnout typický hornolužický podstávkový dům 
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Auch für Tierfreunde bietet unsere Stadt etwas Besonderes - den Lama 

Hof. 
I pro milovníky zvířat se v našem městě něco najde – lamí farma. 

 
Natürlich haben wir auch Möglichkeiten, Sport zu treiben, z.B.: auf dem 

Sportplatz Fußball spielen. Unser Gymnasium hat sogar einen 
modernen Fitnessraum. 

Samozřejmě máme také možnosti sportovního vyžití, např. si lze zahrát 
fotbal na hřišti.  Naše gymnázium má dokonce moderně vybavenou 

místnost pro fitness. 
 
 

 
 
 
 

In der Stadt befindet sich die bekannte Klavierbaufirma Bechstein. 
Sie hat sogar einen Flügel als Leihgabe an unsere Schule übergeben. 

Ve městě se nachází také známá firma Bechstein, která se zabývá 
výrobou klavírů. Naší škole dokonce poskytnula do užívání křídlo. 
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Kino oder Theater haben wir leider nicht in unserer Stadt. Aber auf der 
Windmühle oder bei Bechstein finden regelmäßig Konzerte oder 

kulturelle Veranstaltungen statt.
Kino a divadlo bohužel v našem městě nenajdete. Nicméně v areálu 

Widmühle nebo firmy Bechstein se konají pravidelně koncerty a další 
kulturní akce.

Etwas neugierig geworden? Dann besucht mal unsere Stadt.
Tak co tomu říkáte? Navštivte naše město a uvidíte.
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                                                          UUnnsseerree  sscchhUUllee//nnaaššee  šškkoollaa  

 

Unsere Schule nennt sich Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf. 

Sie befindet sich in der Nähe der Grenze zu Tschechien. 

Naše škola se nazývá Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf. 

Nachází se blízko hranice s Českou republikou. 

 

Unsere Schulleiterin ist Frau K.Keller. 

Naše paní ředitelka se jmenuje K.Keller. 

 

 

 

Es gibt zwei Schulhäuser. 

Máme dvě školní budovy. 
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Im Schuljahr 2021/22 haben wir 465 Schüler und Schülerinnen und 39 Lehrer 
und Lehrerinnen. 

Ve školním roce máme 465 žáků a žákyň a 39 učitelů a učitelek. 

 

Wir sind in Klassenstufe 8. 

Jsme v 8.třídě. 

 

 

 

Wir haben im Durchschnitt 32 Unterrichtsstunden in der Woche. 

Máme v průměru 32 vyučovacích hodin týdně. 

 

Unsere Unterrichstfächer sind: 

Deutsch, Mathematik, Englisch, Tschechisch/Französisch, Profil – 
Sport/Naturwissenschaft, Informatik, Biologie, Chemie, Geographie, 
Geschichte, Physik, GRW, Lernen lernen, Ethik/Religion, Sport, Musik, Kunst 

 

Naše vyučovací předměty jsou: 

němčina, matematika, angličtina, čeština/francouzština, 
sportovní/přírodovědný blok, informatika, biologie, chemie, zeměpis, dějepis, 

fyzika, občanská nauka, meta učení, etika/náboženství, tělesná výchova, 
hudební výchova, výtvarná výchova 

 

 



Wir tragen keine Schuluniform. 

Nenosíme školní uniformu. 

 

 

Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. 

Es gibt eine Frühstückspause nach der 2.Unterrichststunde, sie geht 20 
Minuten. 

Im Haus 1 haben wir die Mittagspause nach der 5.Unterrichsstunde, im Haus 
2 schon nach der 4. Sie geht 25 Minuten. 

Vyučování začíná v 7.55. 

Po 2.vyučovací hodině je velká přestávka, trvá 20 minut. 

V budově 1 začíná polední přestávka po 5.vyučovací hodině, v budově 2 už po 4. 
Na oběd máme 25 minut. 

 

 

Wir haben eine Cafeteria, hier kann man Mittag essen. Das Essen wird 
zugestellt. Manchmal gibt es auch das regionale Essen, z.B. Bratwurst mit 

Mauke und Sauerkraut. 

Máme školní kuchyň s bufetem, kde obědváme. Jídlo sem dodává firma. Někdy 
máme typické regionální jídlo, např. bílou klobásu s bramborovou kaší a 

kyselým zelím. 

 

 

 



 

Wir haben auch eine große moderne Sporthalle und einen Pausenhof mit 
einem Kräutergarten. 

Máme také velkou moderní tělocvičnu a venkovní prostory se sportovišti a 
možností tady trávit přestávky. Je zde také bylinková zahrádka. 

 

 

Wir haben diese Ferien: 

Herbstferien 2 Wochen im Oktober 

Weihnachtsferien, in der Regel 10 Tage 

Winterferien 2 Wochen im Februar 

Osterferien 1 Woche 

Máme tyto prázdniny: 

Podzimní prázdniny 2 týdny v říjnu 

Vánoční prázdniny, většinou 10 dní 

Zimní prázdniny 2 týdny v únoru 

Velikonoční prázdniny 1 týden v březnu nebo dubnu 
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Máte kluziště? – Habt ihr eine Eislaufbahn? 

V Rumburku je kluziště. V zimě je na něm led. Můžeme tam jezdit na zimních 
bruslích a hrát hokej. V létě tam led není a lidé tam jezdí na kolečkových 
bruslích. 

In Rumburk gibt es ein Winterstadion. Hier kann man im Winter Eislaufen und 
Eishockey spielen. In Sommer kann man hier auch Inline skaten. 
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GGYYMMNNÁÁZZIIUUMM  

RRUUMMBBUURRKK  

 

 

      



DAS GYMNASIUM RUMBURK 
 
Kolik žáků a učitelů máte ve škole? A kolik žáků chodí do vaší třídy?                   
– Wie viele Schüler und Lehrer gibt es an der Schule? Und wie viele Schüler 
gehen in eure Klasse? 
 
Ve škole je 39 učitelů, žáků je 382. K nám do třídy chodí 31 žáků, z toho je 15 
kluků a 16 holek.     
                                                                                                                                                                           
Es gibt 39 Lehrer und 382 Schüler in der Schule. In unserer Klasse sind wir 
insgesamt 31 SchülerInnen, davon 15 Jungen und 16 Mädchen.            
   

Máte ve škole kavárnu nebo bufet? – Habt ihr eine Schulcafeteria? 
Ve škole nemáme bufet ani kavárnu, ale máme automat na studené a teplé 
nápoje. Máme také krásnou školní jídelnu.    
 
In der Schule haben wir keine Cafeteria oder Buffet, aber wir haben einen 
Automaten für kalte und heiße Getränke. Wir haben auch eine schöne 
Schulküche. 
 

 

 



Máte kroužky a jiné aktivity? – Habt ihr Ganztagsangebote?    
                                                                                                                                                                                       
Škola nám nabízí hodně kroužků a doučování, např.:                                         
Kroužky: volejbal, florbal, otužování, jóga a zdravý tělocvik, čtenářský klub a 
anglický klub                                                                                                                             
Doučování: matematiky, němčiny, angličtiny, fyziky a chemie              
                                                                                                                                                                                         
Die Schule bietet uns viele Freizeit-Kurse und Nachhilfe an, zum Beispiel:                                                                                                                     
Freizeit-Kurse: Volleyball, Florball, Abhärtungskurs, Yoga und Gymnastikklub, 
Leseklub und Englischklub                                                                                                  
Nachhilfe: Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik und Chemie 
 
 

 

 

 

 

                                                                     

 
Jak se dostáváte do školy? – Wie kommt ihr zur Schule?   
                                        
U nás nejezdí žádný školní autobus, každý se musí dostat do školy podle svých 
možností, ale máme blízko školy autobusovou zastávku.    
 
Bei uns fährt kein Schulbus.  Jeder muss selbst zur Schule kommen, aber wir 
haben eine Bushaltestelle in der Nähe der Schule.  
 
 
 



Máte hřiště a školní dvůr? – Habt ihr eine Sporthalle und einen Pausenhof? 
 
Školní dvůr máme. Nachází se v zadní části budovy, také máme dvě hřiště a 
jeden běžecký ovál.                                                                              
 
Wir haben einen Schulhof. Auf der Rückseite des Gebäudes haben wir auch zwei 
Spielplätze und jeweils eine Laufspur. 
 
 

 



Kolik ročníků máte? – Wie viele Jahrgänge habt ihr? 

Na osmiletém gymnáziu jsou třídy prima - oktáva. Na čtyřletém gymnáziu 
máme čtyři ročníky, vždy po dvou třídách. 

Im achtjährigen Gymnasium sind die Klassen Prima - Oktava. Im vierjährigen 
Gymnasium gibt es vier Jahrgänge, mit jeweils zwei Klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak často jezdíte na školní výlety? – Wie oft macht ihr Klassenfahrten? 

Jezdíme na výlety a exkurze jednou nebo dvakrát ročně. Naše třída letos ale 
ještě nikde nebyla.  

Wir unternehmen ein- bis zweimal im Jahr Ausflüge und Exkursionen. Unsere 
Klasse hatte in diesem Jahr aber noch keine Klassenfahrt.   

 

Kolik procent žáků se učí německy? – Wieviel Prozent eurer Schüler lernen 
Deutsch? 

Nevíme to jistě, ale asi 95 %. 

Wir wissen es nicht genau, aber ungefähr 95%. 

 

 



Jaké školní akce pořádáte? – Welche Schulveranstaltungen gibt es? 

Na naší škole probíhá spousta zajímavých projektů, např. projekt Erasmus, 
DofE, Lanterna Futuri, Berlín, Evropa, Já, občan, apod. V rámci projektu 
Erasmus letěli naši žáci letos na týden do Španělska. 

An unserer Schule finden viele interessante Projekte statt, z.B. das Projekt 
Erasmus, DofE, Lanterna Futuri, Berlin, Europa, Ich als Bürger usw. Im Rahmen 
des Projektes Erasmus sind unsere Schüler in diesem Jahr für eine Woche nach 
Spanien geflogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSTTAADDTT  RRUUMMBBUURRKK    
Kolik škol je v Rumburku? – Wie viele Schulen gibt es in Rumburk? 

Je zde devět škol. Základní školy – „Tyršova“, „U nemocnice“, „Pastelka“ a 
„Vojtěcha Kováře“. Dále pak střední školy-Gymnázium, Střední zdravotnická 
škola a Obchodní akademie a Střední odborná škola mediální grafiky a 
polygrafie. V Rumburku se také nachází zvláštní škola. 

Hier gibt es neun Schulen. Grundschulen – „Tyršova“, „Beim Krankenhaus“, 
„Pastelka“ und „Vojtěcha Kováře“. Weiter dann die Mittelschulen – 
Gymnasium, die Krankenpflegeschule, die Handelsakademie und die 
Fachmittelschule für mediale Graphik und Polygraphie. In Rumburk findet man 
auch die Sonderschule. 

 

 
 

Kolik obyvatel má vaše město? – Wie viele Einwohner hat eure Stadt? 

Rumburk má asi 11 036 obyvatel (Stav k 31.12.2019), z toho 5408 mužů a 5628 
žen. 

Rumburk hat etwa 11 036 Einwohner (Stand zum 31.12.2019), davon 5408 Männer 
und 5628 Frauen.  



Kolik kostelů je v Rumburku? – Wie viele Kirchen gibt es in Rumburk? 

Město Rumburk má dva velké kostely v centru města a tři menší kostely na 
okraji města. Nejdůležitějšími kostely jsou kostel Sv. Vavřince a kostel Sv. 
Bartoloměje.  

Die Stadt Rumburk hat zwei große Kirchen im Zentrum und drei kleinere am 
Rande der Stadt. Die wichtigsten Kirchen sind die Kirche des Heiligen Laurentius 
und des Heiligen Bartolomeus.  

 

Má Rumburk nějaké parky? – Gibt es in Rumburk Parks? 

Ano, Rumburk má více parků. Nejznámějším z nich je park Rumburské vzpoury. 
Uprostřed parku stojí socha, která připomíná oběti této vzpoury (1918). 

Ja, Rumburk hat mehrere Parks. Der bekannteste ist „Der Park des Rumburger 
Aufstandes“. Mitten im Park steht eine Statue, die an die Opfer des Aufstandes 
(1918) erinnert. 

 

 
 

 



ESSEN UND ESSGEWOHNHEITEN                          

IN TSCHECHIEN 

JJaakkéé  jjee  vvaaššee  nnáárrooddnníí  jjííddlloo??  ––  WWaass  iisstt  eeuueerr  NNaattiioonnaalleesssseenn??  

Naším národním jídlem je svíčková na smetaně, ta se servíruje s houskovým 
knedlíkem a hovězím masem. 

Unser Nationalessen ist Lendenbraten mit Sahne. Das wird mit Semmelknödeln 
und Rindfleisch serviert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCoo  jjííttee  nnaa  VVáánnooccee??  ––  WWaass  wwiirrdd  zzuu  WWeeiihhnnaacchhtteenn  ggeeggeesssseenn??  

Na Vánoce jíme rybí polévku. Další tradiční jídlo je kapr nebo řízek s 
bramborovým salátem. 

Zu Weihnachten essen wir Fischsuppe. Ein weiteres traditionelles Gericht ist 
Karpfen oder Schnitzel mit Kartoffelsalat. 

 

 

 



MMááttee  nněějjaakkýý  ttyyppiicckkýý  nnááppoojj??  ––  HHaabbtt  iihhrr  eeiinn  ttyyppiisscchheess  GGeettrräännkk??  

Rádi pijeme kofolu, což je česká varianta Coca-Coly. Tradičním českým nápojem 
je samozřejmě pivo. 

Wir trinken gerne Kofola, was eine tschechische Variante für Coca-Cola ist. 
Traditionelles tschechisches Getränk ist natürlich das Bier. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 

                                                                     

  

  

JJaakkéé  mmááttee  ttyyppiicckkéé  ssllaaddkkoossttii??  ––  WWeellcchhee  ttyyppiisscchheenn  SSüüßßiiggkkeeiitteenn  hhaabbtt  iihhrr??  

Typickou sladkostí jsou například Hořické trubičky, Štramberské uši a kremrole. 
Jsou velmi chutné! Máme také rádi čokolády. Naší nejznámější firmou je Orion. 

 

Als Süßigkeiten bzw. Süßgebäck haben wir zum Beispiel Horschitzer Röllchen, 
Střamberger Ohren und Cremerollen. Es ist sehr lecker! Wir mögen natürlich 
auch Schokoladen. Unsere bekannteste Schokoladenmarke ist Orion (gehört 
heute Nestlé). 

 



 
 

Horschitzer Röllchen                                                   Schokolade Orion  

 

Jak často jíte během dne? – Wie oft esst ihr am Tag? 

Jíme minimálně čtyřikrát denně. Máme snídani, ve škole pak svačinu, např. 
chléb se šunkou nebo sýrem, ovoce. Potom oběd, buď ve školní jídelně nebo 
doma. Když máme odpoledne hlad, dáme si např. sušenky nebo ovoce. A k 
večeři míváme např. polévku, pečivo, těstoviny, lívance, krupicovou kaši. 

 

Wir essen mindestens viermal am Tag. Wir haben Frühstück, dann Snack in der 
Schule, z.B. Brot mit Schinken oder Käse, Obst. Dann Mittagessen – entweder in 
der Schulkantine, oder zu Hause. Wenn wir am Nachmittag hungrig sind, haben 
wir z.B. Kekse oder Obst. Und zum Abendessen haben wir z.B. Suppe, Gebäck, 
Nudeln, Pfannkuchen oder Brei.  

 
 

 



Co je typická snídaně? – Was ist ein typisches Frühstück? 

K snídani můžeme mít např. müsli s mlékem, koláč, chleba se šunkou, jogurt, 
rohlík s nutellou nebo marmeládou, palačinky nebo ovesnou kaši.  

 

Zum Frühstück können wir z.B. Müsli mit Milch, Kuchen, Brot mit Schinken, 
Joghurt, Hörnchen mit Nutella oder Marmelade, Pfannkuchen oder Haferbrei 
haben.  

 

 

 

Co pěstujete doma na zahradě? – Was baut ihr im Garten an? 

Někteří zahradu nemají, ale většinou se pěstují např. jablka, třešně, švestky, 
rybíz, jahody, kiwi, rajčata nebo mrkve. 

 

Einige haben keinen Garten, aber die meisten bauen, z.B. Äpfel, Kirschen, 
Pflaumen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Kiwi, Tomaten, oder Karotten an. 

 



Jaká jídla vaří ve školní jídelně? – Was gibt es bei euch in der Schulküche zum 
Essen?  

 

Ve školní jídelně vaří např. svíčkovou, řízek s bramborem, těstovinový salát, 
kuře na paprice, vepřo knedlo zelo, vinnou klobásu s bramborovým salátem. 

 

Die Schulküche kocht z.B. Lendenbraten, Schnitzel mit Kartoffeln, Nudelsalat, 
Hähnchenfleisch in Paprika-Sahne-Soße, Schweinefleisch mit Kartoffelknödel 
und Kraut oder Weinwurst mit Kartoffelsalat. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREIZEITMÖGLICHKEITEN IN RUMBURK     

                   UND UMGEBUNG 
 

Máte ve městě stadion? – Gibt es hier ein Stadion? 

Ano, máme tu dva stadiony. Jeden je vnitřní a konají se tam například dětské 
akce. Hned vedle je restaurace. Druhý je venkovní, kde probíhají sportovní 
soutěže mezi školami nebo tam nabízejí sportovní kroužky jako třeba fotbal, 
volejbal nebo atletiku. 

Ja, wir haben hier zwei Sportstadien. Das Erste ist eine Sporthalle. Dort werden 
z.B. Kinderaktionen veranstaltet, gleich nebenan ist ein Restaurant. Das Zweite 
ist draußen. Dort werden Sportwettbewerbe mit Schulen oder 
Freizeitaktivitäten wie Fußball, Volleyball oder Athletik veranstaltet. 

                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Je ve vašem městě kino? – Gibt es in eurer Stadt ein Kino? 

Máte zde nějaké volnočasové centrum? – Gibt es hier ein Freizeitzentrum?  

Ano, máme tu kulturní dům, ve kterém se odehrávají kulturní akce, včetně kina. 
Momentálně dávají premiéru filmu o Karlu Gottovi. 

Ja, wir haben hier ein Freizeitzentrum in Rumburk, in dem es kulturelle 
Aktivitäten gibt, inklusive Kino. Und im Moment läuft die Filmpremiere über 
„Karel Gott“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ve městě koupaliště nebo krytý bazén? – Gibt es hier in der Stadt ein 
Freibad oder ein Schwimmbad? 

Máme venkovní koupaliště a kousek od nemocnice se nachází i krytý bazén, ve 
kterém je velký a malý bazén i se saunou. 

Wir haben bei uns ein Freibad und bei dem Krankenhaus befindet sich auch eine 
Schwimmhalle mit zwei Schwimmbecken und einer Sauna.   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Máte muzeum nebo hrad? – Habt ihr ein Museum oder eine Burg? 

V Rumburku je Oblastní muzeum s různými expozicemi. V Mikulášovicích máme 
nožířské muzeum. V muzeu je i prodejna, kde se dají koupit nože a jiné 
zajímavé výrobky. Ve Šluknově je krásný renesanční zámek, který je chráněný 
jako kulturní památka. 

In Rumburk befindet sich das Regionalmuseum mit verschiedenen 
Ausstellungen. In Mikulášovice haben wir ein Museum für 
Messerschmiedetraditionen. Im Museum ist auch ein Geschäft, wo man Messer 
und andere interessante Produkte kaufen kann. In Šluknov ist ein schönes 
Renaissanceschloss, das als Kulturdenkmal geschützt ist.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

                                           Renaissanceschloss Šluknov 

 

Jaké možnosti nakupování máte v Rumburku?                                                          
– Welche Einkaufsmöglichkeiten habt ihr in Rumburk? 

Máme tu supermarkety, jako např. Lidl, Penny, Tesco, Kik, Jysk a mnoho malých 
obchůdků. Nejsou tu žádné velké obchodní domy. Když ale chceme nakupovat v 
H&M, NewYorker, House, Cropp, atd., tak musíme jet do větších měst. 

Es gibt hier Supermärkte, wie z.B. Lidl, Penny, Tesco, Kik, Jysk und viele andere 
kleine Geschäfte.  Es gibt hier aber keine großen Warenhäuser. Wenn wir bei 
H&M, NewYorker, House, Cropp einkaufen wollen, müssen wir in eine größere 
Stadt fahren.  



 

 
 

Konají se u vás pravidelně nějaké festivaly? – Finden bei euch regelmäßig 
Festivals statt? 

Každý rok se v našem regionu koná mnoho městských slavností. Rumburské 
slavnosti jsou vždy na konci srpna a mají velmi bohatý program. Všude je hodně 
stánků a atrakcí pro děti. Večer je většinou rockový koncert. 

Jedes Jahr finden in unserer Region viele Stadtfeste statt. Das Rumburger 
Stadtfest ist Ende August und hat ein sehr buntes Programm. Überall gibt es 
viele Stände und Attraktionen für Kinder. Am Abend gibt es meistens ein 
Rockkonzert.  

 

 



Máte kluziště? – Habt ihr eine Eislaufbahn? 

V Rumburku je kluziště. V zimě je na něm led. Můžeme tam jezdit na zimních 
bruslích a hrát hokej. V létě tam led není a lidé tam jezdí na kolečkových 
bruslích. 

In Rumburk gibt es ein Winterstadion. Hier kann man im Winter Eislaufen und 
Eishockey spielen. In Sommer kann man hier auch Inline skaten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         FESTE UND BRÄUCHE, FERIEN                                   

                      IN TSCHECHIEN 
Kdy máte letní prázdniny? – Wann habt ihr Sommerferien? 

30. června nám končí škola a začínají prázdniny. Letní prázdniny máme od 
července do srpna. O prázdninách jezdíme někam na dovolenou a užíváme si 
letní dny. Škola nám začíná 1. září. 

Die Schule endet am 30. Juni und die Ferien fangen an. Die Sommerferien haben 
wir von Juli bis Ende August. In den Sommerferien fahren wir irgendwohin in 
den Urlaub und wir genießen die Sommertage. Die Schule fängt am                    
1. September an.  

 

 

Máte speciální jídla, která se jí na Velikonoce? – Gibt es ein besonderes Essen, 
was zu Ostern gegessen wird?  

Na Velikonoce se často peče beránek a mazanec. Ke známým pokrmům také 
patří vajíčka a nádivka. Z vajíček se dělá také vajíčková pomazánka. Děti 
dostávají na velikonoční pondělí spoustu sladkostí. 

Über die Ostertage wird oft gebacken. Der „beránek“ ist ein mit weißer oder 
schwarzer Schokolade überzogener „Osterlamm-Kuchen“, „Mazanec“ ist ein 
Osterzopf. Zu den typischen Ostergerichten gehören natürlich auch Eier und die  
„nádivka“, auf deutsch: „Osterfüllung“. Aus Eiern macht man oft einen 
Eieraufstrich. Die Kinder erhalten am Ostermontag viele Süßigkeiten.  



 
 

Jaký svátek je nejoblíbenější a jaký je nejznámější? – Welcher Feiertag ist am 
beliebtesten und welcher ist am bekanntesten?  

Nejoblíbenějším svátkem jsou Vánoce. Děti je mají rádi kvůli dárkům a dospělí 
kvůli atmosféře a odpočinku. Nejznámější svátky jsou Vánoce a Velikonoce. 

Der beliebteste Feiertag ist Weihnachten. Die Kinder mögen Weihnachten 
wegen der Atmosphäre und Entspannung. Die bekanntesten Feiertage sind 
Weihnachten und Ostern.  

 

 



Slavíte Halloween? – Feiert ihr Halloween?   

U nás slaví Halloween jen někdo. Ve škole slavíme Halloween, trávíme noc ve 
třídách, všichni mají masku a strašidelné kostýmy. Doma vyřezáváme dýně. 
Halloween slavíme, jako po celém světě, 31. října. 

Nur manche feiern bei uns Halloween. In der Schule haben wir eine 
Halloweenaktion, wo wir eine Nacht in der Schule übernachten. Alle tragen 
Masken und gruselige Kostüme. Zu Hause schnitzen wir Kürbisse. Halloween 
feiern wir, wie überall auf der Welt, am 31. Oktober. 

 

 
  

Jak slavíte Velikonoce? – Wie feiert ihr Ostern? 

Pleteme pomlázku, chodíme k různým domům ve městě a vyšleháváme holky, 
aby ,,neuschly" (rostly do krásy). Za odměnu dostáváme malovaná vajíčka a 
sladkosti. Peče se velikonoční beránek a v obchodech se prodává velikonoční 
zajíček. Malují se vajíčka. 

Wir flechten eine Osterrute, gehen in verschiedene Häuser in der Stadt und 
„peitschen“ die Mädchen sanft bzw. symbolisch aus. Bei uns sagt man,                 
„ damit sie nicht austrocknen" (in die Schönheit wachsen). Dafür bekommen wir 
bemalte Eier und Süßigkeiten. Ein Osterlamm wird gebacken und der Osterhase 
wird überall in Geschäften verkauft. Viele Eier werden kunstvoll bemalt.  

 



 
 

Jak slavíte narozeniny?  – Wie feiert ihr Geburtstag? 

O narozeninách se peče dort, přijedou kamarádi nebo příbuzní, kteří přinesou 
dárky a poblahopřejí oslavenci. Hrají se hry a všude visí balónky. 

Es wird eine Torte gebacken und Freunde oder Verwandte kommen zu Besuch. 
Man wünscht alles Gute und beschenkt sich. Für Geburtstagskinder organisiert 
man Wettbewerbe und überall gibt es Ballons. 

 

 
 

Chodí u vás 6. 12. také Mikuláš? – Kommt bei euch auch am 6. 12.                       
der Nikolaus? 

Ne, u nás Mikuláš chodí 5. 12., v ruce má knížku a z té čte, jak jsme se celý rok 
chovali. Čerti mají pytel, aby do něj chytili zlobivé děti. Andělé rozdávají 
sladkosti. 
 



Nein, der Nikolaus kommt bei uns am 5. 12. und er hat ein Buch mit und liest 
daraus, wie wir uns das ganze Jahr über verhalten haben. Die Teufel haben 
einen Sack mit, um die unartigen Kinder zu fangen. Die Engel verteilen 
Süßigkeiten. 
 

 
 
 
Je nějaký státní svátek, kdy chodíte do kostela? – Gibt es einen Feiertag, an 
dem man in die Kirche geht? 
 
V České republice není příliš mnoho věřících lidí, proto jich do kostela chodí 
málo. Státní svátky jsou například svátek Svatého Václava, Cyrila a Metoděje 
nebo Den upálení mistra Jana Husa. 
 
In Tschechien gibt es nicht allzu viele Gläubige, daher ist es sehr individuell, wer 
in die Kirche geht.  
Feiertage sind zum Beispiel das Fest des Hl. Wenzel, Kyrill und Method oder die 
Verbrennung von Jan Hus. 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                

   

                                                                                                 

                                                                


