
 

Setkání studentů Jeseníky 2018 
Zúčastni se prvního setkání studentů němčiny a češtiny v 
magickém prostředí na konci světa! 

● Studuješ němčinu? 
● Chceš o prázdninách poznat nové lidi? 
● Chceš se seznámit s krajem, možná zapomenutým, ale určitě nezapomenutelným? 

Přijeď za námi! 

Pro studenty němčiny připravujeme týdenní setkání s německými studenty češtiny na přelomu 
září a srpna 2018. Zveme studenty všech ročníků, od bakalářů po doktorandy. Nejste student, ale 
učitel, externista, překladatel nebo se němčinu učíte soukromě? Přidejte se i vy! 

Co je na programu? 

Poznávání jazyka, lidí, zvyků a míst. Určitě budou probíhat workshopy zaměřené na práci s němčinou i 
češtinou, podíváte se na zajímavá místa a dozvíte se něco o historii kraje. Přesný program ještě 
ladíme, proto pokud máš i ty svou představu, co by na programu nemělo chybět, napiš nám. Chtěli 
bychom vytvořit program šitý účastníkům co nejvíce na míru! 

Proč právě němčina a čeština? 

Nejen na Jesenicku, v bývalých Sudetech, vždy zněla čeština i němčina. Obě řeči se nesly zdejším 
krajem i celým českým, moravským a slezským územím zcela přirozeně, přestože ne pro všechny 
obyvatele byly oba jazyky mateřské. Pro vás, co němčinu studujete, je tento jazyk možná stále trochu 
cizí, stejně jako pro německé studenty čeština. Vzájemně se ale můžete naučit tomuto cizímu jazyku 
porozumět lépe. A skrze jazyk si rozumět i jinak. Povídat si. Sdílet. Vzájemně se učit. Propojit se.  

Proč právě Jeseníky? 

Klidné prostředí Jeseníků a Rychlebských hor k setkávání přímo vybízí. Navíc inspirovalo řadu českých 
spisovatelů – Jaroslava Rudiše, Kateřinu Tučkovou aj. Jakoby na konci světa se zastavit, rozhlédnout 
se a pochopit historii, která k člověku stále promlouvá. Zamyslet se nad tím, co si vzájemně můžeme 
nabídnout. Dva jazyky, dvě národnosti, které utvářely tento kraj, jeho minulost i současnost. Pojďme 
pokračovat ve společném dialogu...  

Zaujalo tě to? Napiš nám na sejdemse2018@gmail.com a pošleme ti další informace. 

 

Sejdem se? 
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