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 Na naší dvanáctidenní stáži jsme se seznámili s 
mnoha novými věcmi. 

 Poznali jsme nové lidi a naučili se pracovat 
„mimo domov“ 

 Byla to skvělá zkušenost v našem oboru a také 
jsme si zlepšili komunikaci. 

 Podívali jsme se do místní oděvní školy, kde 
byli všichni ochotní nám s čímkoliv pomoct. 



Modeschulen 



Praxe 



A co jsme vlastně na stáži 

dělali? 



 Hlavním úkolem stáže bylo ušít sukni na téma 
„Tradiční Norimberk“ 

 Téměř každý den jsme chodili do školy, kde 
jsme na této sukni pracovali 

 Jako motiv jsem zvolila gotické věžičky, protože 
Norimberk je plný gotické architektury 

 

Sukně 





 Dále jsme měli za úkol si vytvořit vlastní 
fascinátor, neboli doplněk do vlasů. 

 

Fascinátor 





  Také jsme si vyzkoušeli potisky na tričko 
a tašku. Jako motiv jsme se měli také 
inspirovat typickým Norimberkem. 

  Vybrala jsem si typického Dürerovo 
zajíce, kterého jsem stylizovala podle sebe. 

Potisk 







   Jako poslední jsme se na učili si vyrábět 
vlastní placky za pomocí strojku na placky. 

   Každý si vytiskl několik svých motivů ve 
velikosti jedné placky a pomocí stojku si 
placku vytvořil. 

Placky 





Co vše jsme navštívili? 



  Stáž jsme netrávili pouze ve škole ale také 
jsme navštívili mnoho zajímavých míst. 

  Ve volném čase jsme objevovali krásy 
Norimberku. 

  Uchvátila nás Gotická architektura a některé 
stavby jsme měli možnost si prohlédnout i 
zevnitř. 

  Také jsme měli možnost prohlédnout si 
místní muzea . 



Neues museum 



Sebaltus kirche 



Lörenz 

Kirche 



Dům Albrechta Dürera 



Prohlídka hradu 



Návštěva radnice 
  Mimo jiné jsme byly pozvány na Norimberskou 

radnici, kde jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých věcí o historii Norimberka. 



… a mnoho dalších zajímavých míst. 

  Celkově musím říc, že to pro nás byla skvělá 
nová zkušenost a navázali jsme dobré vztahy 
i za hranicemi. 


