
Check Czech + Dáme Dojč = KOMMUNIKATZE
wir wollen durch direkte Begegnung 
Sprache erleben. Zeitgleich und am 
gleichen Ort mit neun tschechischen 
Schüler*innen, die sich an Deutsch 
versuchen, �ndet unser “Check Czech” 
statt.

So lernst Du nicht nur in deiner Gruppe 
Tschechisch, sondern hast auch die 
Möglichkeit, einige Stunden täglich 
mit den Tschech*innen vor Ort das 
neu Gelernte gemeinsam in Dialogen 
und Improvisationen auszuprobieren 
und praktisch umzusetzen.

Wenn du...
... zwischen 14 und 24 Jahre alt bist 
... aus dem bayerisch-tschechischen 
    Grenzland kommst
... Lust darauf hast, mit Sprache zu spielen 
    und neue sprachliche Ufer zu erforschen
... bist Du bei uns genau richtig!

Willst du im Tschechischen endlich mehr als 
Bahnhof verstehen? Der Zug ist noch nicht 
abgefahren! Steig ein mit Check Czech 
vom 23. bis 26. Mai 2019 in BABYLON /CZ  
(auf der Strecke von Furth im Wald nach 
Domažlice).
 
Unser 4-tägiges Sprachprojekt �ndet 
weitab der Schulbank ganz ohne 
Vokabelpauken und Grammatik auswendig 
lernen statt. Du erfährst, wie dieses 
komische Häkchen über manchen 
Konsonanten auszusprechen ist und 
was die Striche auf den Vokalen zu 
bedeuten haben. Wir suchen gemeinsam 
nach einem spielerischen Zugang zur 
tschechischen Sprache, sammeln interessante 
tschechische Wörter und experimentieren 
mit den Sprachregeln. Dazu nutzen wir 
Spiele, Lieder, Theater und streifen 
durch das Grenzland.
 
Im Vordergrund steht bei all dem die 
KOMMUNIKATZE (tsch. komunikace), das heißt, 

Hast du Lust?

WANN UND WO?
23. – 26.  Mai in Babylon, Hotel Bohmann 
(www.hotelbohmann.cz)
Leitung „Check Czech“: Ráchel Kopůncová | rachel.kopuncova@seznam.cz

Melde dich an & du erhältst alle weiteren Informationen zur Anmeldung umgehend
susanne.bierlmeier@posteo.de, +49 157 85 71 81 39 
Unkostenbeitrag: 40,00 € (beinhaltet An-/Abreise, Unterkunft, Verp�egung, Sprachkurs)
Den Unkostenbeitrag von 40 EUR überweise mit Betre� “Kommunikatze” und Deinem 
Namen auf das cojc Konto: IBAN: DE74 7601 0085 0053 137850, BIC: PBNKDEFF. 

Check Czech!

REDEN!
MLUVIT!
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Check Czech + Dáme Dojč = KOMMUNIKATZE

Máš chuť jít do toho?

KDY A KDE?
23. – 26. 5. 2019 Babylon, Hotel Bohmann (www.hotelbohmann.cz)
Vedoucí „Dáme dojč“: Susanne Bierlmeier | susanne.bierlmeier@posteo.de
Pedagogický dozor bude zajištěn vedoucími projektu po celou dobu trvání.

Přihlas se na: rachel.kopuncova@seznam.cz
Účastnický poplatek: 600,- Kč 
V účastnickém poplatku je zahrnut příjezd/odjezd, strava, ubytování, kurzovné.
Poplatek ve výši 600,- Kč zašli na účet 2701363559/2010. Jako účel platby napiš 
prosím své jméno a “Kommunikatze”.

Dáme Dojč?!
REDEN!

MLUVIT!

To znamená, že zažijeme oba jazyky 
skrze různé divadelní formy a skrze 
interakci. "Dáme dojč" pro české účastníky 
se koná souběžně a na stejném místě 
jako "Check Czech" - KOMMUNIKATZE 
pro 9 německých účastníků. Tak si dáš 
dojč nejen ve své skupině, ale budeš 
mít i několik hodin denně možnost si své 
nové jazykové znalosti vyzkoušet 
naživo při různých hrách a divadelních 
improvizacích.

JESTLI:
• je Ti od 14 do 24 let
• si chceš obohatit svůj slovník o pár 
  slov z hovorové němčiny
• jsi akční
TAK JSI TU SPRÁVNĚ!

Pojď s námi zjistit, že Kommunikatze není 
pro kočku!
 
Zveme Tě na čtyřdenní česko-německý 
jazykový projekt Dáme dojč, který se bude 
konat od 23. do 26. května 2019 v Babylonu 
(u Domažlic).
 
Náš čtyřdenní jazykový projekt je na hony 
vzdálen školním lavicím, drcení se slovíček 
nazpaměť a odříkávání gramatických pouček. 
Zábavnou formou prozkoumáme pár 
základních jazykových pravidel. Zažijeme 
na vlastní kůži, jak němčina zní. Střeštěnými 
pohyby zjistíme, jak se všechny ty neobvyklé 
shluky hlásek v němčině vyslovují. Vydáme 
se na jazykový průzkum příhraničí, na 
kterém cestou posbíráme zajímavá 
německá slova. Budeme experimentovat 
s němčinou, ale i s češtinou. K tomu 
využijeme hry, písničky a divadlo.
 
V popředí stojí KOMMUNIKATZE (tedy 
ne komunikační kočka, ale komunikace). 
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