
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Tisková zpráva │Pressemitteilung 
 

„Poznáváme sousedy“ 

- česko-německé studentské setkání  
 

„Den Nachbarn kennen lernen“ 

– eine deutsch-tschechische Schülerbegegnung 
 

 

 

 
V pondělí 7. května 2012 odstartovalo 

v Drážďanech 56 studentů z Gymnázia 

Teplice a  Romain – Roland - gymnázia 

Drážďany malý EU-projekt s názvem 

„Poznáváme sousedy“. 

 

Po úvodní procházce od pomníku krále        

Jana na Divadelním náměstí až ke Zlatému 

rytíři na Novoměstském náměstí se mládež 

vydala v malých česko-německých 

skupinkách odhalovat pomocí GPS přístrojů                

čtvrť Innere Neustadt. Žáci a studenti museli 

najít celkem osm stanic, na kterých řešili 

úkoly spojené s historií a architekturou města.  

 

 

 

Odpoledne představili studenti Romain-

Roland-gymnázia Drážďany hostům z Čech 

svou školní budovu a průběh normálního 

školního dne.  

 

Další setkání se uskuteční v Drážďanech již ve 

středu 9. května 2012. V červnu pak němečtí 

a čeští studenti budou společně odhalovat 

zákoutí města Teplice.  

 

 

Projekt realizují projektoví partneři Centrum 

životního prostředí Drážďany a Gymnázium 

Teplice ve spolupráci s Romain-Roland-

gymnáziem Drážďany. 

 

  

Am Montag, dem 7. Mai 2012 startete in 

Dresden das EU-Kleinprojekt „Den Nachbarn 

kennen lernen“ mit 56 Schülern und Studen-

ten des Gymnasiums Teplice und des 

Romain-Roland-Gymnasiums Dresden.   

 

Nach einem einführenden Spaziergang vom 

König-Johann-Denkmal auf dem Theater-

platz bis zum Goldenen Reiter auf dem 

Neustädter Markt erkundeten die Jugend-

lichen mittels GPS in kleinen deutsch-

tschechischen Gruppen die Innere Neustadt. 

Acht Stationen mussten von den Schülern 

und Studenten gefunden und jeweils Auf-

gaben zur Stadtgeschichte und Architektur 

gelöst werden.  

 

Am Nachmittag stellten die Schüler des 

Romain-Roland-Gymnasiums den Gästen 

aus Tschechien ihr Schulgebäude vor und 

gaben Einblick in ihren Schulalltag. 

 

Das nächste Treffen findet bereits am 

Mittwoch, dem 9. Mai 2012 in Dresden statt. 

Im Juni 2012 entdecken dann die deutschen  

Schüler gemeinsam mit den tschechischen 

Jugendlichen die Stadt Teplice. 

 

Projektträger sind der Verein Umweltzentrum 

Dresden e.V. und das Gymnasium Teplice in 

Zusammenarbeit mit dem Romain-Roland-

Gymnasium Dresden. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
Start am König-Johann-Denkmal /  

start u pomníku krále Jana 

 
Auf dem Theaterplatz /  

na Divadelním náměstí 

 
Auf dem Neustädter Markt /  

na Novoměstském náměstí 

 
Die erste Aufgabe /  

první úkol 

 
Am Societaetstheater /  

u divadla Societaetstheater 

 
Eingabe der gefundenen Koordinaten /  

zadávání získaných souřadnic 

 


