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1. Zawod 

 
Naša rěč je naša domizna, hdźežkuli tež smy! 

 
Hdźežkuli tež smy, je nam dźensniši dźeń móžno, zo w našej maćeršćinje přez internet ertnje 
abo pisomnje komunikujemy abo komentowane wobrazy šěrimy. Tež wuknjenje so mjeztym 
bóle a bóle digitalnje organizuje. Rěčny centrum WITAJ tutomu wuwiću wotpowěduje a sam 
abo zhromadnje z druhimi serbskimi institucijemi poskitk digitalnych wučbnych srědkow 
rozšěri. W času korona-pandemije so trěbnosć a wužitnosć digitalnych poskitkow na 
njewočakowane wašnje pokazatej.  
 

W lěće 2021, kotrež je zdobom lěto 20. jubileja Rěčneho centruma WITAJ, su nas wuskutki 
korona-pandemije dale přewodźeli. Běše nam pak móžno, dwudnjowske jubilejne 
zarjadowanje 29. a 30. septembra za šulerki a šulerjow Delnjeje, Srjedźneje a Hornjeje Łužicy 
w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu přewjesć. 
 

Składnostnje 20-lětneho wobstaća RCW wozjewichmy našu dwulětnu rozprawu 2019 a 2020 
w prěnim čisle Serbskeje šule. Hłowna zhromadźizna Domowiny je přeco přičina, wo lětomaj 
mjez hłownymaj zhromadźiznomaj rozprawjeć. Tuž poćahowaše so rozprawa na lěće 2019 a 
2020. Nimo toho su wšitke wotrjady RCW swoju dźěławosć w třećim jubilejnym čisle 
Serbskeje šule reflektowali.  
 
Dźakuju so wšitkim koleginam a kolegam za jich kompetentne a spušćomne skutkowanje, za 
přećelnu atmosferu, kotruž wutworjeja, kaž tež za jich zamołwitosć a jich angažement, nic 
naposledk při zestajenju rozprawy 2021 a plana za lěto 2022. 
 
 
2. Aspekty planowanja a kontrole 
 
W lěće 2017 je Rěčny centrum WITAJ programatiku swójskeje dźěławosće wuwił, kotraž 
bazuje na wědomostnym koncepće rěčneho planowanja a kotraž so prawidłownje 
aktualizuje.1 Tomu wotpowědujo přinošuje rěčny centrum zaměrnje systematiskemu 
spjelnjenju bytostnych nadawkow serbskorěčneho kubłanja.  
 
Po wjacorych lětach intensiwneho rozestajenja z rěčnym planowanjom hodźi so zwěsćić, zo 
móžemy so we wšěch třoch wobłukach rěčneho planowanja (korpusowe planowanje, 

                                                           
1Programatika-dźěławosće-RCW-2020.pdf (witaj-sprachzentrum.de) 

https://www.witaj-sprachzentrum.de/obersorbisch/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/Programatika-d%C5%BA%C4%9B%C5%82awos%C4%87e-RCW-2020.pdf
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statusowe planowanje a planowanje přiswojenja rěče) na solidne zakłady złožować. Korpus 
serbskeju rěčow so wobstajnje rozšěrja a rěči so dale wuwiwatej. Zdobom serbskej rěči 
w zjawnosći a na politiskich runinach na nahladnosći přibywatej. Planaj knježerstwow 
k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeju rěčow w Braniborskej a w Sakskej to 
wosebje dopokazujetej kaž tež diskusije a gremije wokoło strukturneje změny, do kotrychž 
su Serbja w šěrokej měrje zapřijeći.2 
 
Wulke wužadanja wobsteja dale we wobłuku přiswojenja serbskeju rěčow. Mamy drje 
w kubłanskim systemje wot žłobika hač k uniwersiće a za dorosćenych institucionelny zakład, 
nam pak njeje móžno, z pomocu tutoho zakłada potrjebje na serbskorěčnym fachowym – 
wosebje pedagogiskim – personalu wotpowědować. Tohodla měł naš fokus w přichodźe na 
planowanju přiswojenja rěče ležeć a konkretnje tež na wukmanjenju personala na 
kubłanišćach a w serbskich institucijach na zakładźe wosebitych naprawow – intensiwne 
rěčne kubłanje w dźěłowym času z kónčnym pruwowanjom (certifikacija). 
 
RCW kooperuje ze wšitkimi serbskimi institucijemi a wothłosuje z nimi zhromadne 
strategiske wusměrjenje dołhodobnych nadawkow kaž digitalizacija a planowanje 
wosebitych naprawow a projektow k přiswojenju serbskeje rěče.  
 
Zhromadnje z Domowinu, Serbskimaj radomaj Braniborskeje a Sakskeje a Serbskim šulskim 
towarstwom zasadźujemy so za trěbne prawniske rjadowanja k posrědkowanju a 
spěchowanju delnjo- a hornjoserbskeje rěče a za zaměrne ewaluěrowanje a dalewuwiwanje 
wučbnych metodow. 
 
Wuzběhnyć ma so, zo je w Sakskej rěčny centrum jenička institucija, kotraž zaměrnje wučbne 
srědki za serbskorěčnu wučbu wuwiwa a nadźěła. W Delnjej Łužicy je na tutym polu tež 
Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz aktiwne. We wěstej měrje smy tak 
produkciski zawod, kotryž dźěła na termin zhromadnje z Ludowym nakładnistwom 
Domowina a Załožbu za serbski lud, zo móhli komuny sčasom wučbnicy za swoje šule skazać. 
 
Nastupajo kontrolu je Załožba za serbski lud institucionelne spěchowanje za wšitke serbske 
institucije wot lěta 2020 sem ze zaměrowymi dojednanjemi zwjazała. Nastajenje tajkich 
zaměrowych dojednanjow ma eficientnišu kontrolu zmóžnić, w kotrej měrje so zaměry 
spěchowanja spjelnjeja. Systematika dojednanjow je hišće we wuwiću a njewotbłyšćuje 
cyłkownu dźěławosć RCW. Za Rěčny centrum WITAJ běchu za lěto 2021 slědowace 
dojednanja zwjazowace: 
 

 W lěće 2021 ma so zwěsćić, w kotrej měrje so produkowane wučbnicy w praksy 
wužiwaja. Ze znajmjeńša 90 % wudatych wučbnicow ma so w lěće 2021 na šulach 
intensiwnje dźěłać. 

 

 Při poskićenych projektach a kursach zwěsći so w lěće 2021 spokojnosć 
wobdźělnikow kaž tež potrjeba na projektach a kursach. Niwow spokojnosće ma 
znajmjeńša 75 % wučinić. 

                                                           
2
 Rěčny centrum WITAJ je strategiju “Łužica 2050” sobu napisał a w tutym dokumenće 

potrjebu na modernej pedagogiskej architekturje wosebje našich šulow fachowje 
potwjerdźił.  
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 W Delnjej kaž tež w Hornjej Łužicy ma so w lěće 2021 znajmjeńša dźesać 
planowanych a po nazhonjenjach znajmjeńša šěsć projektow po potrjebje přewjesć. 
 

 W lěće 2021 ma so analognje k zašłym lětam znowa znajmjeńša jedyn poskitk k 
serbskorěčnemu spěchowanju kubłarkow wotměć. Wućeženje kursow měł niwow 
zašłych lět docpěć. 

 

 Za lěće 2021/2022 stej dwě wjetšej digitalnej projektaj planowanej  – online-
přełožowar Hornjoserbšćina ↔ Němčina (naslědny projekt) a Delnjoserbšćina ↔ 
Němčina (nowy projekt). Planowana kwantita za korpusowu bazu wobeju projektow 
ma so realizować, funkcionalita přełožowarja ma so wuwić a zjawnosć ma so wo 
projektomaj informować. 
 

 W lěće 2021 swjeći Rěčny centrum WITAJ swój 20. jubilej dwaj dnjej w Krabatowym 
młynje w Čornym Chołmcu ze swjedźenskim fachowym zarjadowanjom a z 
projektowym zarjadowanjom. Digitalna strategija RCW ma so bilancować a ze 
šulerjemi ma so projekt přewjesć, kotryž tež do zjawnosće skutkuje. 

 
Krótka rozprawa k spjelnjenju dojednanjow ze załožbu poda so pod dypkom 5. statistiske 
přehlady. 
 
 
3. Spjelnjenje nadawkow w rozdźělnych wobłukach dźěławosće RCW 
 

3.1. Publikacije 
 
Z digitalnymi wučbnymi srědkami słuži RCW statusej serbskeje rěče přez načasnosć a 
atraktiwnosć, wosebje za młodu generaciju.  
 
Na zakładźe koncepcije serbskich institucijow k zwyšenju prezency serbskeje rěče w nowych 
medijach dóstanje Załožba za serbski lud přidatne srědki za digitalne projekty. Rěčny 
centrum WITAJ financowaše z tutych srědkow wot lěta 2019 sem wuwiće delnjoserbskeho 
digitalneho wučbneho srědka za šulerjow Kšac pó kšacu pšawje pisaś – pšawopis & 
gramatika a wuwiće přełožowanskeho programa hornjoserbšćina – němčina | němčina – 
hornjoserbšćina, kotryž bazuje kónc lěta 2021 na dwurěčnym korpusu z někak 250.000 
paralelnymi sadami. Přełožowanski program je so zjawnosći w měrcu 2021 pod mjenom 
sotra, wotwodźeny wot sorbian translation, spřistupnił a namaka so nětko pod adresu 
sotra.app. (Hornjoserbski digitalny wučbny srědk Krok po kroku – prawopis a gramatika smy 
wot 2016 do 2018 wuwili.) 2021 su so nadźěłali za delnjoserbski přełožowanski program přez 
40.000 delnjoserbsko-němskich paralenych sadow a přez 10.000 delnjoserbsko-
hornjoserbskich paralenych sadow. Program na lokalnym ličaku běži a so za přełožowanje 
wužiwa. 
 
W lěće 2019 je wušoł hornjoserbski wobrazowy słownik “Swět wokoło nas” za wužiwanje 
BOOKii-pisaka. Z pomocu pisaka poskićuja so wužiwarjej něhdźe 1.200 přidatnych awdijow w 
formje słowow, sadow, dialogow, spěwčkow abo druhich zynkow. W lěće 2020 je 
wobrazowy słownik tež w delnjoserbšćinje wušoł, “Mój swět we wobrazach”. W lěće 2021 je 
so poskitk na wučbnych materialijach k wužiwanju bookiipisaka rozšěrił, wušła je dźěłarnička 
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Ptački našeje domizny za bookii a nazwukowa tabulka za prěni lětnik, tuta pak we 
wupruwowanskej fazy. 
 
K delnjoserbskej bajkowej knize “Cerwjenawka a druge bajki” je wušła 2020 nowa 
słuchokniha. Słuchar słyši 10 bajkow bratrow Grimm a k tomu 10 nowych dźěćacych 
spěwčkow (lisćina wučbnicow pod dypkom 5. statistiske přehlady). Tež w hornjoserbskej rěči 
je 2021 wušła nowa słuchokniha k bajkowej knize z 10 bajkami a 10 nowymi spěwčkami. 
 
Wjacore němskorěčne wučbne filmy za wěcnu wučbu a za wučbu biologije buchu w serbskej 
rěči synchronizowane. W lěće 2021 je wušoł wučbny film “Ekosystem jězor” za wyše šule a 
gymnazij. Dalše maja slědować. 
 
Hłowne ćežišćo publikacijow pak su w prěnim rjedźe wučbne materialije za zaručenje 
šulskeje wučby w serbskej rěči: wučbnicy, dźěłowe zešiwki, słowniki a přiručki, kiž so w 
pedagogiskim wotrjedźe RCW nadźěłaja a za produkciju spřihotuja. Wulki dźěl tutych 
mjenowanych materialijow wopřija tež přidatne poskitki kaž aplikacije za šulerjow a 
wučerjow, wučerske doporučenja, hrajne plany z nawodom k wužiwanju abo DVD z 
wuknjenskej software. Tež CDki z awdijowymi poskitkami so wudadźa. Tak wobsahuje 
wučbnicowy rjad “Wuknjemy serbsce” za serbšćinu jako cuza rěč tajke awdijowe poskitki. 
Šulerjo móža wubrane teksty a spěwy słuchać a dóstanu tak pomoc při wuknjenju cuzeje 
rěče. Samsny poskitk předleži tohorunja za serbšćinu za rěčnu skupinu 2 we wučbnym rjedźe 
“Serbšćina”. 
 
Potrjeba kaž tež wysokosć nakłada jednotliwych serbskorěčnych wučbnych publikacijow so 
kóždolětnje po wupruwowanej strategiji zwěsći. 
 

3.2. Wědomostne dźěło 
 
Jedne z ćežišćow wědomostneho dźěła w Hornjej a Delnjej Łužicy bě dalewuwiwanje 
certifikacije hornjo- a delnjoserbšćiny. We wobłuku tutoho dźěła su so nadźěłali mustrowe 
nadawki za schodźenk C1. Nimo toho je so internetowa prezentacija www.sprachzertifikat-
sorbisch.de wo schodźenk B2 za hornjo- a delnjoserbšćinu rozšěriła. Tak steja nětko w 
hornjoserbšćinje a w delnjoserbšćinje za 4 niwowowe schodźenki mustrowe a pruwowanske 
nadawki inkl. nahrawanjow k dispoziciji kaž tež internetowa prezentacija A1 do B2. 
Pruwowanja za rěčny certifikat hornjoserbšćiny přewjedu so kóžde lěto w nalěću a nazymje 
resp. wuwzaćnje tež na naprašowanje, za rěcny certifikat dolnoserbšćiny w nazymje.   
 
Na projekće „Zwěsćenje rěčneho stawa w serbšćinje – 8. lětnik“ na wyšich šulach a 
gymnaziju  njeje so dale dźěłało, dokelž njeje za njón zamołwite Sakske ministerstwo za 
kultus wotpowědny dźěłowy proces po koronje znowa nastorčił.  
 
W juniju 2021 je so přewjedło wobšěrne naprašowanje w dźěćacych dnjowych 
přebywanišćach Hornjeje Łužicy. Do njeje bě 41 kubłanišćow inwolwowanych. Naprašowanje 
wobsahowaše prašenja mjez druhim za ličbami serbsce so kubłacych dźěći w dnjowym 
hladanišću, žłobiku, pěstowarni a horće, za wobchadom ze serbšćinu a němčinu w zwisku ze 
serbskorěčnym kubłanjom w kubłanišću, za serbskorěčnymi kmanosćemi kubłarkow a 
mnohe dalše. Nadrobna statistiska analyza wozjewi so w časopisu „Serbska šula“ 4/2021 a 
1/2022. Jedyn z wuslědkow naprašowanja je, zo wopytuje w zymskim semestrje 2021/2022 
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cyłkownje 38 kubłarkow a kubłarjow ze wšelakich regionow Hornjeje Łužicy rěčne kursy 
serbšćiny z rěčnym docentom RCW (niwowy A1 do B1). Dalšich 77 přizjewjenjow předleži za 
niwowy B2 do C1/C2. Tu ma so hišće rozrisanje namkać, kak móhło so potrjebje 
wotpowědować. 
 
W ramiku pśeslěźenja pśechada wót źiśownje do zakładneje šule ako zakład za wuwijanje 
projektow a materialijow za pśechadnu fazu w Dolnej Łužycy, su se prědne rezultaty 
napšašowanja pedagogiskego personala z lětowu 2019 a 2020 pśedstajili (pśi Akciskej seśi, 
pśi rozgronach z MBJS a Serbskeju radu). Jo se pokazało, až dajo hyšći rezerwy pśi 
zgromadnem źěle na serbskem pólu, wósebnje což nastupa kontinuitu pósrědnjenja 
serbskeje rěcy. Wjele na pśechadnem procesu wobźělonych žycy se wusčejše zgromadne 
źěło z partnaŕskeju instituciju. Toś ta pótrjeba jo pla pedagogiskego personala źiśownjow 
wětša ako pla ceptaŕkow. W zajmje kontinuěrujucego rěcnego wuwiśa wót pśedšulskeje 
WITAJ-kupki do bilingualneje wucby su nowe kooperaciske formy trjebne. Togodla se wuwiju 
konkretne pśirucenja za wšykne na procesu pśechada wobźělone fachowe mócy. Tak se 
wuźěłaju na pś. projekty za wusčejše zgromadne źěło mjazy wobźělonymi institucijami, 
wopśimjeśowy a casowy plan za zgromadne wugótowanje slědnego lěta w źiśowni a 
mustrowe kooperaciske dogronjenje. 
 

Zo by so dwurěčne kubłanje w pěstowarnjach a šulach hišće lěpje podpěrało, je so 2019 rjad 
informaciskich brošurkow za wšelake regiony Łužicy „Von klein auf Sorbisch lernen“ resp. 
„Wotmała serbsce wuknyć“ wudawać započał. Na dalšich  so dźěła. Manuskriptaj za 
informaciskej brošurje za staršich wo serbskorěčnym kubłanju dźěći w šuli „Dobry start ze 
serbšćinu w zakładnej šuli“ a „Ein guter Start mit Sorbisch in der Grundschule“, kotrejž je 
wědomostna sobudźěłaćerka RCW 2020 nadźěłała, njeje Sakske ministerstwo za kultus dotal 
hišće wudało, byrnjež potrjeba jara wulka była. 
 
 

3.3 Projektowe dźěło 
 
W Hornjej Łužicy kaž tež w Delnjej Łužicy přewjeduje so w zamołwitosći RCW tójšto rěčnych 

projektow za wšě staroby zwonka šule. Nam leži na wutrobje, dźěćom tež zwonka šule 

zajimawe dožiwjenja ze serbšćinu poskićeć. Hólcam a holcam serbskich swójbow měło 

popřate być, wšelake zabawne poskitki tež w swojej maćeršćinje dožiwjeć. Runočasnje su 

naše projekty za serbsce wuknjace dźěći składnosć, rěč žiwu a čiłu zwonka šule dožiwjeć. 

Tohodla steji serbšćina w srjedźišću wšěch našich projektow. Hrać, čitać, filmy hladać – 

chcemy mjeńše a wjetše dźěći za serbšćinu zahorjeć, je pohonjować, zo bychu ju wužiwali, a 

jim wjeselo w serbšćinje wobradźeć.  

 

Nimo toho poskićuja so WITAJ-kursy po potrjebje za staršich a druhich zajimowanych 

dorosćenych. W lěće 2021 smy někotre projekty koronoweje pandemije dla wotprajić abo w 

digitalnej formje přewjesć dyrbjeli (hlej pod dypkom 5. statistiske přehlady). Zdźěla pak su so 

tež nowe projektowe ideje wuwili. 

 
Zaměr projektoweho dźěła je, wutworić dalše a nowe serbskorěčne rumy za dźěći, 

młodostnych a serbske swójby. Při tym so projektowe dźěło stajnje dale wuwiwa a nowe 

ideje so přesadźeja: Město swójbneje schadźowanki, kotraž so 2021 korony dla wotměć 
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njemóžeše, su so swójbam tři serbske kinowe filmy jako webinar poskićili. Lěpšina toho je, 

zo móža so swójby z cyłeje Němskeje wobdźělić. W ramiku webinara wobsteješe móžnosć, 

filmowy kwiz přewjesć a na přichodne projekty a najnowše wudaća RCW skedźbnić a za nje 

wabić. 

 

Z Čin-sobu-fondsa wudoby sej RCW pjenjezy za zhotowjenje serbskich pismikowych 

parličkow. Z nimi móža sej wosebje dźěći a młodostni na př. debjenki abo dźeržatko za kluč 

ze serbskim słowom abo hesłom zhotowić. Cil je, zo zaběraja so na jednore a powabliwe 

wašnje ze serbskej rěču. Paslenka hodźi so tak specielnje na tematiske projekty w šulach 

wusměrić. Tak pokazuje so na swójskich paslenkach poměr k serbšćinje a wona přinoša do 

wěsteje měry k skrućenju serbskeje identity. Parlički hodźa so w hižo eksistowacych 

projektach zasadźeć. 

 

Jara woblubowane su dźěłarnički ze serbskimi wuměłcami (hudźbnicy, spisowaćeljo, 

molerjo, atd.). Wulkeho zajima dla je so lětsa na dwěmaj dnjomaj kónc septembra přewjedła 

comicowa dźěłarnička z ilustratorom Štefanom Hanušom. Šulerjo wuknu, we wobrazowej 

stawiznje wuměłstwo a rěč zwjazać a pod serbskorěčnym nawodom w małych kročelach 

swójski comic nastać dać. 

 

Dalše wuspěšne projekty su zarjadowanja za dźěći, kotrež wotrostu zwonka Łužicy. Ferialny 

kurs přewjedźe so kóžde druhe lěto w jutrownych prózdninach. 

 

Kóžde druhe lěto zarjaduje Domowina ze swojimi partnerami mjezynarodny folklorny 

festiwal. W tutym wobłuku poskića so wjacehodźinski dźěćacy program pod hesłom „W 

kraju wjesołych dźěći“.  

 

Jako narunanje za čitansku nóc, kotraž so koronoweje pandemije dla njeje móhła přewjesć, 

přewjedźe so spočatk julija 2021 čitanski dyrdomdej. Dwaceći šulerjow 3. a 4. lětnika 

serbskich šulow pućowaše zhromadnje po Budyskich wěžach. Wšudźe zhonichu stawizniske 

zajimawostki a wězo předčitachu sej mjez sobu na wěžach ze swojich serbskich knihow. 

 

Na naprašowanje ZŠ Wulka Dubrawa přewjedźechmy za wšěch šulerjow 1. do 4. lětnika 

projektowe dny k temje: ”Smy žiwi w dwurěčnej domiznje”. Nimale 200 šulerjow wopyta 

Serbski dom w Budyšinje a zezna so we wšelakich dźěłarničkach ze serbskej rěču a 

mytologiju. W přihotach na projektowe dny stajichmy wučerjam šule didaktiski material “Die 

Sorben in Sachsen” k dispoziciji, kotryž je so w nadawku SMK nadźěłał. 

 

2021 přewjedźechu  so nahrawanja za CD „Kikerahi 2“ z dźěćimi serbskich a Witaj-

kubłanišćow. CD nastanje na nastork serbskich staršich a kubłarkow, kotřiž hižo wjele lět z 

jara wuspěšnym spěwnikom a CDju „Kikerahi“ dźěłaja. Za sobuskutkowacych su nahrawanja 

na CD jara pozitiwne dožiwjenje a wjedu k identifikaciji ze serbskej rěču. 

 

Za serbskorěčne pěstowarske skupiny smy wuwili nowy didaktiski material: drjewjanu 

kóstku ze šěšć nowymi hornjoserbskimi hrónčkami do jědźe. Prawidłowny rěčny přewod 

wuzwolenych pěstowarnjow tež 2021 corona-pandemije móžno njebě. Punktulanje su so 
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štyri Witaj-skupiny ze serbskorěčnym poskitkom wopytali. Časopis Lutki pak je tež lětsa po 

planje štyri króć wušoł. 
 

Wosebity wjeršk w projektowym dźěle bě jubilejny swjedźeń RCW kónc septembra w 

Čornym Chołmcu. Dohromady 200 šulerjow z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy so na 

projektowymaj dnjomaj wobdźěli a so we wšelakich stacijach ze žiwjenjom a skutkowanjom 

Krabata zezna. 

 

W RCW Chóśebuz su se pśiduce projekty pśewjadli:  
 

Wót 18.07. – 23.07.2021 jo był WITAJ-camp w Jarješku a 29 źiśi a młodostnych, kenž maju 
wjeliki zajm za serbsku rěc, jo mógało zgromadnje prozninski cas z wjele wulětami dožywiś. 
Wót 6. – 10. 09.2021 jo se wótměła Šula w zelenem w Bórkowach a RCW jo póbitował 84 
wuknicam a wuknikam pětego a šestego lětnika wótměnjaty program, źož su aktiwnje 
mógali dolnoserbsku rěc nałožowaś. Jo se 7 zakładnych šulow wobźěliło. 
 

Na Wuměłskem wuběźowanju jo se 33 źiśi a jadna kupka ze źiśownjow Raduš, Strjažow a 
Dešno wobźěliło. Twóŕby mógu se woglědaś we wustajeńcy w RCW. Na Comicowem 
wuběźowanju jo se wobźěliło 15 wuknicow/wuknikow ze zakładneje šule Luboraz a z 
Dolnoserbskego gymnaziuma Chóśebuz. RCW něnto zestajijo nowy comicowy zešywk z 
nejlěpšymi pśinoskami ze slědnych tśich wuběźowanjow. Tós ten zešywk wujźo 2022 a stoj 
šulam dermo k dispoziciji. Kóńc septembra jo se wótměło Cesćenje młodostnych, kótarež se 
angažěruju na pólu dolnoserbskeje rěcy. RCW jo pósćił šesć młodostnym z Mósta, Kopańc, 
Hažowa, Chóśebuza a Pódstupima mały dar a wopismo. Zachopjeńk oktobra jo RCW 
pśewjadł Serbski familijowy źeń w Mozaikowej zakładnej šuli Picnjo, koronapandemije dla 
bźez cłonkow familijow. Za wuknice a wuknikow, ceptaŕki a ceptarjow (gromadu 132 
wósobow) jo wustupił Serbski ludowy ansambel Budyšyn. 
 

Projekt „Źeń serbskich pedagogowkow a pedagogow“ jo koronapandemije dla wupadnuł. 
Teke wót šulow/źiśownjow njejo dało žedne napšašowanja za pśewjeźenje projekta  „WITAJ 

– grajne wótpołdnjo“. To nowowuwite pśirodne wuknjeńske graśe „Z Witkom wen do 

pśirody – TO GRAŚE“ jo RCW pśedstajił w ramiku intensiwnego kursa a jo to grał z 

wótkubłaŕkami a wótkubłarjami, tak až wóni mógu toś to graśe hyšći lěpjej wužywaś w jich 

źiśownjach a hortach. 

 
  

3.4. Internataj 
 
Internataj w Choćebuzu a w Budyšinje słužitej jako přidatnej rěčnej rumaj k wudospołnjenju 

serbskorěčneje wučby na šuli. Wosebitu hódnotu ma to za dźěći bjez serbskorěčneho 

swójbneho pozadka. Bjez internatneho městna njeby mnohim serbskim młodostnym ze 

zdalenišich wsow móžno było, poskitki zjawnych serbskich institucijow w Choćebuzu 

a Budyšinje na wědomje brać, je zeznać a towaršnostne žiwjenje Serbow sobu postajować.   

Nimo zhromadneho zhotowjenja domjacych nadawkow rěči so tež při warjenju, hraću, 

sportowanju, paslenju atd. serbsce.    

 

We woběmaj internatomaj dźěła so po pedagogiskim koncepće, kotryž je na wuwiće 

wosobiny kóždeho jednotliweho šulerja, jeho socialneje kompetency kaž tež jeho 
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samostatnosće a swójskeje zamołwitosće wusměrjeny. Bydlenje w internaće ma šulerjow za 

jich pozdźiše žiwjenje wukmanić, winowatosće a wólny čas derje koordinować a wólny čas 

wotpowědnje zajimam zmysłapołnje, aktiwnje a kreatiwnje wužiwać. 

 

Stajny kontakt k staršim wosebje młódšich internatnych wobydlerjow je njeparujomny. Při 

staršiskich wječorach a na dnju wotewrjenych duri dóstanu starši dohlad do rumnostnych 

wobstejnosćow domu a do internatneho žiwjenja. Nimo toho dóstanu woni móžnosć, so na 

zarjadowanjach internata wobdźělić resp. tute tež sobu wuhotować.   

 

W Rěčnym centrumje WITAJ přistajeny team kubłarjow dźiwa na to, zo so při zhromadnym 

zhotowjenju domjacych nadawkow kaž tež při warjenju, hraću, sportowanju, paslenju atd. 

serbsce rěči. W Choćebuskim internaće to na samsne intensiwne wašnje kaž w Budyšinje 

dotal móžno njeje, dokelž někotři kubłarjo sami hišće serbšćinu wuknu a maćernorěčnych 

šulerjow w internaće nimamy. 

 

W běhu lěta pak organizuja so regularnje we woběmaj internatomaj mnohe projekty 

z wšelakimi partnerami – hlej pod dypkom 5 statistiske přehlady. 

 

W lěće 2021 njehodźachu so někotre projekty korona-pandemije dla přewjesć. Tohodla 

mějachu kubłarjo tež cyle nowe wužadanja zmištrować a internatne žiwjenje wotpowědnje 

so měnjacym postajenjam stajnje znowa rjadować a internat za wěste časy zawrěć. 

Zhromadne aktiwity resp. projekty běchu w Budyskim internaće měsacy dołho zakazane a 

klubownje zawrjene. Nimo toho smědźeše w tym času přez homeschooling wotměnjejo  

přeco jenož połojca wobydlerjow w internaće bydlić. 
 

 
3.5. Socialne dźěło 

 

Wot lěta 2011 ma Rěčny centrum WITAJ w Hornjej Łužicy wotrjad za młodźinske socialne 
dźěło. Z tym rozšěrja so poskitk serbskorěčneje komunikacije za šulerjow a młodostnych 
a jich staršich. Aktualnje wukonja so šulske socialne dźěło na wyšich šulach w Ralbicach, 
Worklecach, Radworju a w Budyšinje. Přewzaće šulskeho socialneho dzěła w Slepom so 
tuchwilu přihotuje a ma wot 01.01.2022 do nošerstwa RCW přeńdź. Swójbne kubłanje 
přewjeduje so w regionalnymaj teamomaj Budyšin a Kamjenc/Zapadna Łužica. Mobilne 
młodźinske dźěło so aktualnje w regionalnym teamje Kamjenc/Zapadna Łužica 
njepřewjeduje, dokelž so nowowobsadźenje tutoho městna dotal radźiło njeje. 
 

Na zakładźe noweho šulskeho zakonja w Sakskej ma so šulske socialne dźěło na kóždej wyšej 
šuli z 40 hodźinami wob tydźeń zawěsćić. Dokelž pak na wšitkich mjenowanych štyrjoch 
šulskich stejišćach koleginy dźěłowe městna jenož z 30 hodźinami wobsadźeja, dopjelnja so 
zbytne 10 hodźiny 4 króć wot koleginy, kotraž 40 hodźin dźěła. Wot nalěća 2021 sem pak 
skutkuje tuta kolegina we Worklecach a w Ralbicach sama, dokelž steji dalšej koleginje hač 
do lěta 2022 w staršiskim času.  
 

Šulske socialne dźěło na Serbskim gymnaziju Budyšin, kotrež wukonješe so tam wot 
15.08.2019 sem, pak so wot lěta 2021 dale wjesć njehodźi. Spěchowanje šulskeho socialneho 
dźěła na zakładnych šulach a gymnazijach kaž tež spěchowanskich šulach je wot lěta 2021 na 
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stejnišća wobmjezowane, hdźež so wosebite socialne problemy zwěsća. Wobchowanje poł 
dźěłoweho městna z gymnazija a přerjadowanje na wyše šule je tuž wuspěšnje wujednany 
kompromis z wokrjesom. 
 
Wšitke wobsahi socialneho dźěła bazuja na zakonju SGB VIII a wotpowědnych prawniskich 
postajenjach a fachowych směrnicach. W prěnim rjedźe maja so socialni dźěłaćerjo na 
aktualnych wosobinskich potrěbnosćach swojich klientow wusměrjeć.  
 
Přiwšěm maja woni móžnosć, so serbskim temam wěnować w zwisku z hesłami kaž identita, 
interkulturelna kompetenca abo toleranca.  
 

Wot januara hač do kónca meje postaješe pandemija wobsah a wobijm dźěła. Hłownje 
dźěłachu šulske socialne pedagogowki a zamołwity kolega za swójbne kubłanje w 
homeofficu. To rěkaše: přewjesć telefonaty, so we widejowych konferencach ze 
sobudźěłaćerjemi teama a druhich nošerjow wothłosować a so intensiwnje z digitalnymi 
poskitkami zaběrać. We wobłuku swójbneho kubłanje je kolega nowu internetowu stronu 
dziwajso.com w kooperaciji z dźiwadłowej pedagogowku wuwił. 
 
W lěću, jako so šule zaso wotewrichu, běchu šulerki a šulerjo wjesołe so zaso widźeć, ale po 
wěstym času mnozy pytnychu, zo njemějachu hižo prawu strukturu k wuknjenju. Su přišli w 
“homeoffice”-modusu a sej myslachu, zo dźe tak dale. Mějachu ćeže, sej swójsku 
zamołwitosć za swoje wukony wuwědomić. Tuž maja šulske socialne dźěłaćerki spytać, 
wuknjensku motiwaciju pola potrjechenych šulerkow a šulerjow zaso skrućić. 
 

Dźěło w swójbnym kubłanju je zasadnje na direktne a dobrowólne kontakty ze swójbami 

wusměrjene. Dźěłowe ćežišća pod wuměnjenjemi pandemije běchu swójbne kubłanje w 

digitalnej formje, poskitki pod hołym njebjom, onlinowe a telefoniske poradźowanje, 

kontakty mjez kolegami swójbneho kubłanja kaž tež ze Zažnymi pomocami a Syću za 

prewentiwny škit dźěći wokrjesa Budyšin a wotkryće nowych wot pandemije njewotwisnych 

přistupow ke klientelej. 
 

Při tym dóńdźe k swójby podpěracej dwurěčnej coronowej internetowej stronje 

“dziwajso.com” w kooperaciji z dźiwadłowej pedagogiku Němsko-Serbskeho ludoweho 

dźiwadła Budyšin. Tu su so - poćahujo so na aktualnu situaciju swójbow - nastawki wozjewili, 

kiž mějachu akutne emocije pola potrjechenych staršich narěčeć. Dale slědowachu nastawki 

z impulsami a pokiwami za wšědny dźeń w lockdownje kaž tež poručenja při ćežkich 

problemowych połoženjach w swójbje. Podpěrała je so tuta platforma přez accounty 

socialnych medijow swójbneho kubłanja a NSLDź.  

 

Jedne ćežišćo tworješe tež dalewjedźenje kooperacije ze Zažnymi pomocami a Syću za 

prewentiwny škit dźěći. W tutej projektowej skupinje je so w lěće 2021 třeći stopjeń 

swójbneje kampanje “Gemeinsame Zeit – Zhromadny čas” realizował. W zhromadnym dźěle 

z rysowarku Christin Lukašowej a Simankec filmowym studijom je so comicowy krótkofilm za 

socialmedia nadźěłał. Z tym budźe projektowa skupina tež ludźi docpěć, kiž so dotal přez 

zwučene formaty socialneho dźěła njedocpěja. 
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Předwidźane projekty, kiž mějachu so nutřka wotměć, su so šmórnyli. Za to wotměwachu so 

wjace zarjadowanjow wonka. Tak su so zaso swójbne pućowanja přewjedli, kiž tworjachu za 

serbske swójby z Budyšina a wokoliny nowe rěčne rumy. Dale móžeše so swójbne popołdnjo 

na zahrodźe SLA w zhromadnym dźěle ze župu “Jan Arnošt Smoler” Budyšin a sundowner 

baru realizować. 

 
3.6. forum 2plus 

 

Wosebje wobšěrne dźěło je z přihotami lětnych fachowych dnjow 2plus zwjazane, při 
kotrychž je RCW kooperaciski partner za SMK a LaSuB. RCW postara so při tym wo 
referentow a wothłosuje we wodźenskej skupinje 2plus tematiske ćežišća. Lětsa ma so 
dotalny fachowy dźeń z wotewrjenym forumom 2plus stać. Wotpowědnje narokej, diskurs 
mjez pedagogisce skutkowacymi přez cyłe lěto wjesć a zhromadnosć mjez šulemi skrućić, 
kotřiž po koncepće 2plus dźěłaja, je so wot meje 2021 sem nowa internetowa strona 
forum2plus.de wuwiwała. Wšitke dotalne fachowe dny su hišće na internetowej stronje 
www.fachtag2plus.de dokumentowane, ale tež jako archiw na nowej stronje zaměstnjene. 
 

5. fachowy dźeń w lěće 2020 dyrbješe so koronoweje pandemije dla wotprajić a tuž so 
05./6.11. 2021 wotměje. Na předwječoru fachoweho dnja su šulscy nošerjo, šulscy nowodźa 
a dalši zajimcy na fachowu rozmołwu z hłownym referentom Walterom Heilmannom na 
temu „Komunikacija w předpolu twarskich naprawow w kubłanišćach“ přeprošeni. K prěnjemu razej 
skići so zjawnosći na předwječoru a na fachowym dnju wobdźělenje přez livestream w 
nadźiji, zo šulske naležnosće šěroku bazu we wobydlerstwje namakaja. 
 
Wšako dźe tež wo to, zo šansy modernizacije serbskeho šulstwa w konteksće strukturneje 
změny njeskomdźimy. Při tym nawjazamy we wěstej měrje tež na koncepciju „Naše šule – 
šule za žiwjenje“ z lěta 2007, kotraž bazuje na modernej pedagogice a hišće dźensa tutym 
narokam wotpowěduje. Staw 02.11. 2021 
 
03.11.2021 so fachowy dźeń 2plus znowa pandemije dla přez SMK wotpraji. 
 
 
4. Ćeže při spjelnjenju nadawkow resp. při skutkowanju 
 
Koronoweje pandemije dla njeje so w lěće 2021 rjad předewzaćow realizować  hodźał. Tola 
tež druhich přičin dla njeběše zdźěla móžno, z dźěłom tak pokročować, kaž městny plan to 
teoretisce zmóžni.  
 
Hižo spočatk lěta 2019 so pokaza, zo budu maćerneho dowola dla njedostatki na polu 
marketinga a digitalnych poskitkow – na přikład njeje so internetowa strona 
www.materialien.sorbischlernen.de tak dale wutwariła, kaž by to hladajo na předležacy 
wučbny material poprawom móžno było. Pandemije dla je so kolegina hakle w nalěću 2021 z 
maćerneho dowola nawróćiła a w juniju je signalizowała, zo chce w lěću dźěłowe městno w 
druhej serbskej instituciji přiwzać. Za nas běše wotwidźeć, zo njehodźi so jeje městno 
krótkodobnje z druhej wosobu z podobnej ekspertizu wobsadźić. Tuž dóstanje kolegina 
nadawk, firmy namakać, kotrež móhli znajmjeńša dźěl jeje wjetšich nadawkow přewzać. Wot 
srjedź septembra je nowy kolega z wosom hodźinami tydźensce přistajeny a je so najprjedy 
raz wuwiću noweje strony forum2plus.de wěnował. 

http://www.fachtag2plus.de/
http://www.materialien.sorbischlernen.de/
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We wotrjedźe za pedagogiku a wuwiće rěče je městno lektorki staršiskeho dowola dla wot 
měrca 2021 sem njewobsadźene. W 3. a 4. kwartalu poćežuje tež chorobny staw we 
wotrjedźe zdokonjenje běžneho dźěła.  
 
Nowe poł městna za lektora w Delnjej Łužicy, kotrež nam hižo wot 01.04. 2021 k dispoziciji 
steji, móže so hakle k 01.02. 2022 wobsadźić. 
 

Nadawki na “čakanskej lisćinje” kaž dalewuwiće internetoweju stronow 
www.krokpokroku.sorbischlernen.de a www.kšacpókšacu.sorbischlernen.de tak znowa ležo 
wostanu. 
 

Wosebje wobćežna přez lěta je personalna situacija w internaće Serbskeho gymnazija 
dołhodobnych chorobnych padow dla. Dokelž je team jara mały, wuskutkuje so wupad hižo 
jedneje dźěłoweje mocy sylnje a druzy w teamje so přez dlěši čas nad měru wužaduja.  
 
Dwě wosobje matej status zbrašenja. Na tutym zakładźe smy so lětsa w naročnym procesu 
wo financielnu podpěru přez KSV wuspěšnje prócowali. Z tuteje podpěry móžemy 15 dalšich 
dźěłowych hodźin hač do lěta 2023 financować. Podlěšenje je w datym padźe móžne.  
 
Kolegina, kotraž je wěsty podźěl tutych hodźin nachwilnje přewzała, je pak aktualnje sama 
znowa schorjeła. K 01.03.2022 smy městno kubłarja/-ki z 30 hodźinami wupisali. Hač hodźi 
so wone wobsadźić, je wotewrjene.  
 

Nimo toho dyrbja kubłarjo w internaće hižo měsacy dołho dźěła domownikow přewzać, 
dokelž ma wokrjes podobne problemy w kruhu domownikow a njemóže zrěčenju z nami 
wotpowědować. 
 

Aktualna personalna situacija w socialnym teamje je so hižo pod dypkom 3.5 rysowała. 
 

Wěste wolóženje w dźěle na kubłanskopolitiskej runje wuskutkuje so wot lěća sem přez 
wobsadźenje noweho městna kubłanskeje referentki Domowiny.  
 

Zhromadnje pak stajnje znowa konstatujemy, zo so w MBJS a SMK serbske naležnosće při 
zarjadniskich procesach systematisce sobu njewobkedźbuja. Tak we woběmaj zwjazkowymaj 
krajomaj hač do dźensnišo statne informaciske brošurki k serbskořěcnym šulskim poskitkam 
njepředleža. Za dźěło ze staršimi pak su wažny zakład a wuraz runohódnosće.  
 

Spomóžnje je so w běhu lěta wobsadźenje noweju dźěłoweju městnow za rěčneho docenta a 
asistentku rěčneho docenta  radźiło. Ličbu rěčnych kursow za dorosćenych smy 
wotpowědnje rozšěrić a ze solidnej perspektiwu wosebje za kubłarki a wučerjow zwjazać 
móhli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krokpokroku.sorbischlernen.de/
http://www.kšacpókšacu.sorbischlernen.de/
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5. Statistiske přehlady 
 

 
lěto 

 
předšulske dźěći 

w DŁ 
 

 
předšulske dźěći 

w HŁ 
 

 
šulerstwo 

w DŁ 
 

 
šulerstwo 

w HŁ 
 

2021/2022     

2020/2021 244 1285 1823 3028 

2019/2020 230 1089 1726 2967 

2018/2019 266 1139 1805 2740 

2017/2018 277 1168 1738 (1819 SŠT 
Sš 1/20) 

 

2658 

2016/2017 285 1244 1627 (1625 SŠT 
Sš 1/20) 

2628 

2015/2016 283 - 1468 2674 

2014/2015 271 1087 1522 2476 

2013/2014 257 1168 - 2524 

2012/2013 231 1055 - - 

2011/2012 231 1024 1638 2432 
tab. 1: serbsce so kubłace dźěći a šulerstwo w Delnjej a Hornjej Łužicy, žórła: RCW, LaSuB, MBJS a Statny šulski zarjad 
Choćebuz 

 

rěčna skupina 1 
 

816 

rěčna skupina 2 
 

680 

rěčna skupina 3 
 

637 

serbšćina jako cuza rěč 
 

834 

serbšćinarjo w cyłku w Sakskej 2967 
tab. 2: ličby šulerjow w Sakskej, kiž so w šulskim lěće 2019/2020 na serbskej wučbje wobdźělachu  žórło: SBAB/LaSuB w 
Sš 4(2020) 

 

 
lěto 

 
wučbnicy a dźěłowe zešiwki 
(wudate w LND) 
 

 
dalše wučbne materialije 

 delnjoserbske hornjoserbske delnjoserbske hornjoserbske 

2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 

8 
11 
9 

11 
11 
7 
8 
6 

11 

29 
21 
23 
25 
21 
21 
26 
28 
25 

2 
3 
1 
- 
- 
4 
4 
3 
1 

9 
8 
3 
4 
4 
7 
7 

10 
7 

tab. 3: mnóstwo didaktiskich a wučbnych materialijow za HŁ a DŁ na lěto   
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titul 

 
1. Mój swět we wobrazach, ds., wobrazowy słownik za Bookii-pisak 

2. Wuknjemy serbsce, hs., słowničk 
3. Wumějom dwěrěcy, ds., přiručka za kubłarjow 

4. Cerwjenawka a druge bajki, ds., słuchokniha 

5. Zwucujom serbski 1, ds., dźěłowy zešiwk 

6. Wuknjom serbski 1, ds., wokablowy zešiwk 

7. Mlóč 1, hs., dźěłowa kniha 

8. Čitanske zwučowanja, hs., dźěłowy zešiwk 

9. Narska liška 1-3, ds., dźěłowe łopjena 

10. Lutk 1, ds., fibla 

11. Lutk 1, ds., dźěłowy zešiwk 

12. Lutk1, ds., dźěłowy zešiwk 

13. Naša fibla, hs. 

14. Zwučujema a pisamy 1, hs, dźěłowy zešiwk, ćišćane pismo 

15. Wuknu a zwučuju pisać, hs., dźěłowy zešiwk, ćišćane pismo 

17. Zwučujema a pisamy 1, hs, dźěłowy zešiwk, šulske wuchadne pismo 

18. Wuknu a zwučuju pisać, hs., dźěłowy zešiwk, šulske wuchadne pismo 

19. Wuknjemy serbsce 2, hs., dźěłowa kniha 

20. Serbšćina 2, hs., zwučowanski zešiwk 

21. Łuskač 2, wučbnica za matematiku 

22. Łuskač 2, dźěłowy zešiwk 

23. Serbšćina 3, hs., dźěłowy zešiwk 

24. Łuskač 3, wučbnica za matematiku 

25. Łuskač 3, dźěłowy zešiwk za matematiku 

26. Naša maćeršćina 5, hs. wučbnica 

27. Domizna a swět 5, hs., wučbnica za geografiju 

28. Z Kitom wuknjemy 2, hs., dźěłowa kniha 

29. Stawizny a podawki 4, hs., wučbnica za gymnazij 

30. Pućowanje po stawiznach 4, hs., wučbnica 

31. Pó droze 2, ds. wučbnica 

32. Pó droze 2, ds., dźěłowy zešiwk 
tab. 4: nadźěłane wučbne materialije z lěta 2020 

 

  
titul 

 
1. Pó serbsku! Gramatiske zwucowanja, ds. źěłowy zešywk 

2. Ptački našeje domizny, dźěłarnička za Bookii, hs. 

3. Čerwjenawka a druhe bajki, bajkowa kniha, hs 

4. Naš časnik 2, plakat, hs 

5. Feliks a Florian, comic, hs. 

6. Lutk 1, Pišomy pilnje, ds. źěłowy zešywk 

7. Łuskač 1-2, posterowy set, hs. 

8. Lutk słownick za lětniki 1-4, ds. 

9. Nazwukowa tabulka, plakat, hs. 

10. Lutk 1, Pismikowy cołn, plakat, ds. 

11. Pismikowe woknješka, hs. 
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12. Wuknjemy serbsce 1, wokablowy zešiwk, hs. 

13. Wuknjemy serbsce 1, wučbnica, hs. 

14. Zwucujom serbski 2, źěłowy zešywk, ds. 

15. Wěcna wěda 2, źěłowe knigły, ds. 

17. Mlóč 2, dźěłowy zešiwk, hs. 

18. Wuknjemy serbsce 3, wučbnica, hs. 

19. Mlóč 3, dźěłowy zešiwk, hs. 

20. Mlóč 3, wučbnica, hs. 

21. Naša maćeršćina 4, wučbnica, hs. 

22. Serbšćina 4, dźěłowy zešiwk, hs. 

23. Wuknjemy serbsce 4, wučerske doporučenje, hs. 

24. Biologija 5, wučbnica, hs. 

25. Zwučujemy a pisamy 5, dźěłowy zešiwk, hs. 

26. Handrij Zejler, temowy zešiwk, hs. 

27. Zwučujemy a pisamy 6, dźěłowy zešiwk, hs. 

28. Domizna a swět 6, wučbnica, hs. 

29. Zwučujemy a pisamy 7, dźěłowy zešiwk, hs. 

30. Pućowanje po stawiznach 3, hs., wučbnica 

31. Zwučuju serbsce 8, dźěłowy zešiwk, hs. 

32. Zwučujemy a pisamy 9/10, dźěłowy zešiwk, hs. 

33. Stawizny a podawki 5, wučbnica, hs. 

34. Wěcna wěda 4, źěłowe knigły, ds. 

35. Wuknjemy serbsce 4, wučbnica, hs. 
36. Naš zeger, plakat, ds. 

37. Čerwjenawka a druhe bajki, słuchokniha, hs. 

38. Fantazijowe jězby, stawiznički k meditaciji, hs. 

39. Čitanske bručki, kartki za čitanje za započatkarjow, hs 

40. Naša maćeršćina 5, wułušćenja, hs. 

41. Mój swět we wobrazach, pśirucka, ds. 

42. Zešiwk małych detektiwow, dźěłowy zešiwk ke knize, hs. 

43. Haperlejka, čitanski dźenik a dźěłowe łopjena ke knize, hs. 

44. Nazwukowa tabulka za Bookiipisak, wupruwowanska wersija, hs. 

45. Ekosystem jězor, wučbny film za biologiju/geografiju, hs. 
tab. 5: nadźěłane wučbne materialije z lěta 2021 

 

 
Witaj-kursy za staršich 
 

lěto kursy wobdźělnicy kursy z pruwowanjom 

2021 2 (nachwat.) 30 - 

2020 2 32 - 

2019 3 46 - 

2018 3 37 2 

2017 3 36 0 

2016 1 19 0 

2015 5 53 1 

2014 6 56 1 

2013 7 69 4 

2012 5 43 5 

2011 5 45 5 
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2010 8 71 8 
tab. 6: Witaj-kursy za staršich 

 

 
 
wobdźělnicy na pruwowanjach za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny 
 

datum niwowowy schodźenk ličba wobdźělnikow 

18.09.2021 A2 3 

 B2 2 

03.07.2021 B1 2 

 B2 2 

26.02.2021 C1 1 
19.09.2020 A1 2 

 A2 2 

02.03.2019 A1 4 

 B1 1 

15.09.2018 A1 1 

27.07.2018 A1 5 

 A2 4 

 B1 5 

25.10.2017 A2 4 

16.09.2017 A2 2 

01.10.2016 A2 2 

23.09.2016 A1 4 

suma: 46 
tab. 7: wobdźělnicy na pruwowanjach za Rěčny certifikat hornjoserbšćiny 

 

 
wobdźělnicy na pruwowanjach za Rěcny certifikat dolnoserbšćiny 
 

datum niwowowy schodźenk ličba wobdźělnikow 

25.9.2021 B1 2 

 B2 2 

18.9.2021 A1 3 

 A2 3 
17.10.2020 B1 2 

10.10.2020 A1 1 

 A2 2 

14.09.2019 B1 2 

07.09.2019 A1 2 

 A2 1 

22.09.2018 B1 3 

15.09.2018 A1 1 

16.09.2017 A2 1 

01.10.2016 A2 4 

suma: 29 
tab. 8: wobdźělnicy na pruwowanjach za Rěcny certifikat dolnoserbšćiny 
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Intensiwne třidnjowe rěčne dalekubłanje za pěstowarki a hortnarki  
z předznajomosćemi (sep./okt.) z Witaj-projekta kaž tež za dalšich kubłarjow, kotřiž 
posrědkuja serbsku rěč w swojej pěstowarni 

 

lěto wobźělnice 

2021 34 (25 ze źiśownje, 7 z horta, 2 raza 1 sobuźěłaśeŕka z Dompro) 

2020 29 (18 ze źiśownje, 10 z horta, zdźěla 1 z Dolnoserbskego internata) 

2019 29 (20 ze źiśownje, 9 z horta) 

2018 29 (20 ze źiśownje, 8 z horta, zdźěla 1 z Dolnoserbskego internata) 

2017 35 (23 ze źiśownje, 12 z horta) 

2016 31 (21 ze źiśownje, 10 z horta) 
Tab. 9 : Intensiwne třidnjowe rěčne dalekubłanje za pěstowarki a hortnarki z předznajomosćemi 

 

 
projekty RCW Choćebuz 

 
mjeno projekta cilowa 

skupina po 
starobje 

přerězna 
ličba 
wobdźělnikow 

přewjedźe so ličba wob-
dźělnikow 
2020 

ličba wob-
dźělnikow 
2021 

Serbski 
familijowy źeń 

4- do 12-
lětni 
(plus 
dorosćone) 

85 lětnje 
september/ 
oktober 
 

 
wupadnuł 
korony dla 

 
132 

projektowe dny 
w muzeju  

3. lětnik 
zakładneje 
šule 
(8- do 9-
lětni) 

150 lětnje 
december 

wupadnuli 
korony dla 

wupadnuli  
korony dla 

Šula w zelenem 
 

5. lětnik 
zakładneje 
šule 
(10- do 11-
lětni) 

80 lětnje 
september 

wupadnuli 
korony dla 

 
84 

Comicowe 
wuběźowanje a 
źěłarnicka za 
wuknikow 
+ 
Wudaśe 
comiczešywka z 
wuknikojskimi 
pśinoskami 

6- do 18-
lětni 

41 
 

lětnje 
1. połlěto 
 
 
 
kóžde třeće 
lěto 

12  15   

Wuměłske 
wuběźowanje za 
źiśi w źiśownjach 

0- do 7-
lětni 

25 lětnje 
1. połlěto 

15  33  

Cytańske 
wuběźowanje za 
hortowe źiśi 
 

2. - 5. 
lětnik 

12 lětnje 
maj 

12 wupadnuł
korony 
dla 

BTU-rallye  6. lětnik 
zakładneje 

60 lětnje 
měrc/apryl 

wupadnuło 
korony dla 

wupad-
nuło 
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šule 
(11- do 12-
lětni) 
 

korony 
dla 

WITAJ-camp źiśi a 
młodostne 
(8- do 16-
lětni) 

25 lětnje 
julij / awgust 

wupadnuł 
korony dla 

29 

Źeń serbskich 
pedagogowkow a 
pedagogow 

dorosćone 50 lětnje 
junij 

 wupadnuł 
korony dla 

wupadnuł 
korony 
dla 

Cesćenje 
angažěrowanych 
młodostnych na 
pólu 
dolnjoserbskeje 
rěcy 

14- do 26-
lětni 

7 wótměwa se 
kužde 2. lěto 
 

  
 

- 

6    

Zmakanje 
serbskich 
familijow 
 

3- do 11-
lětne źiśi a 
jich 
starjejše 

15 do 20 źiśi 
a starjejše 
 
 

3 zarědo-
wanja/lěto 
pó załoženju 
towaristwa 
za serbske 
familije  
“Gromaźe” 
 

15 
 
5 zarě-
dowan-jow 

20 
 
1 zarě-
dowanje, 
druge su 
wupadnul
i korony 
dla, buźo 
hyšći 
adwentnic
ka 
3.12.2021 

WITAJ-
wótpołdnjo 

7- do 12-
lětne źiśi 

wotwisnje 
wót ličby 
pśizjawjo-
nych w 
šulach a 
hortach 
 

běžnje (pśez 
cełe lěto)  

  0 
(2 familiji 
ze źiśimi) 
testowa 
faza 

0 

 

 
projekty RCW Budyšin 

 

mjeno 
projekta 
 

cilowa 
skupina po 
starobje 

přerězna 
ličba 
wobdźělniko
w 

přewjedźe 
so 

ličba 
wobdźělniko
w 2019 

ličba 
wobdźělniko
w 2021 

20-lětny 
jubilej  

4. lětnik  29./30.09.20
21 

 200 

swójbna 
schadźowan
ka 
2021: 
filmowy 
webinar 

serbske a 
dwurěčne 
swójby ze 
swojimi 
dźěćimi 

350 lětnje 
na 1. póstnej 
njedźeli 

 
 
400 

 
 

250 
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ferialny kurs 
za dźěći 
zwonka 
Łužicy 
2021: kurs 
za 4. lětnik 
 

serbske 
dźěći 
zwonka 
Łužicy 

wobmje-
zowane 
15 do 18 
 

dwulětnje 
w 
jutrownych 
prózdninach 
 

(jenož dwu-
lětnje) 

do 2022 so 
přesunył 
 

čitanske 
wubědźowa
nje 
 
 

najlěpši 
serbscy 
čitarjo 
2plus-šulerjo 
3. lětnika 

wobmje-
zowane 
20 
 

lětnje 
spočatk 
apryla 

22 17 

čitanska nóc 
Nowe: 
čitanski 
dyrdomdej 

šulerjo 
3./4. lětnika 
2plus-šulow 

wobmje-
zowane 
18 do 20 

lětnje 
spočatk 
junija 

wupadnyło 
(dla NSLDź) 

 
20 

comicowe 
wubědźo- 
wanje za 
šulerjow 
 

šulerjo 
2plus-šulow  
10 do 18 lět 
 
 

20 do 30 dwulětnje 
w nalěću 

- 2022 

comicowa 
dźěłarnička 
ze 
Š. Hanušom 
 

serbscy 
šulerjo  
3. do 5. 
lětnika 

wobmje-
zowane  

lětnje  
kónc 
septembra 

18 22 

předčitanski 
dźeń 

serbske a 
WITAJ-dźěći 
w pěsto- 
warnjach a 
šulach 
4 do 14 lět 

100-150 3. pjatk w 
nowembrje 

ca. 100  

projektowe 
dny ze 
šulerjemi 
(Wulka 
Dubrawa) 
 

šule, kotrež 
dźěłaja po 
koncepće 2-
plus 

100 
 

lětnje 
po potrjebje 

50 150 

synchronizo
wanje 
filmow 

dźěći, 
młodostni a 
dorosćeni 

wobmje-
zowane 

kóžde 2./3. 
lěto nowy 
film 

20 20-30 

filmowe 
premjery 

serbske 
swójby a 
lubowarjo 
serbskeho 
filma 

200 – 250  po 
zakónčenju 
projekta 

250 – 300 - 

serbske 
dźiwadłowe 
dny 
(partner 

šule a horty, 
kotrež 
dźěłaja po 
koncepće 

wobmje-
zowane  

dwulětnje 
w meji 

60 - 
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załožby) 
 

2plus 

dźěćacy 
program na 
folklornym 
festiwalu 
 

(zwonka)-
šulske 
kulturne 
skupiny 
Hornjeje, 
srjedźneje a 
Delnjeje 
Łužicy 
 

200 dwulětnje 
kónc 
šulskeho 
lěta 

250 - 

„Warimy z 
Tomašom“ 
projekt 
Płomjenja 
 

dobyćerjo 
wubědźo-
wanja 
Płomjenja 

6 do 10 lětnje 8 
(při warjenju) 

24  
(při wječeri) 

≈ 100 
(dopisowarjo, 
kotřiž so 
požadaja) 

8 
(při warjenju) 

24  
(při wječeri) 

≈ 100 
(dopisowarjo, 
kotřiž so 
požadaja) 

Fachowy 
dźeń 2plus 
a 
zarjado-
wanje na 
předwječoru 

wučerstwo 
serbskich 
šulow, 
hortnarki a 
hortnarjo, 
starši a 
fachowcy 
 

100 lětnje  
 

85 

 
 
wotprajeny 

korony dla 

 

Rěčny 
poskitk w 
pěstowarnjo
maj 

pěstowar-
ske dźěći  
3 do7 lět 

25 dwutydźens
ce 

wupadnyło 
(staršiski 
čas) 

25 

tab. 10: regularne projekty RCW 

 

lěto Internat Serbskeho gymnazija 
w Budyšinje (57 městnow) 

Dolnoserbski internat  
w Choćebuzu (43 městnow) 

2021    52    20 

2020    50 23 

2019 54 21 

2018 54 23 

2017 54 27 

2016 51 28 

2015 47 23 
tab. 11: wobsadźenje internatnych městnow w Choćebuzu a w Budyšinje 

 

 
Chóśebuz  
 

 

2020 

 

2021 

Ptaškowa swajźba x x 

góspodowanje zapustowego pśešega Dolnoserbskego 
gymnaziuma 

x  

mólowanje jatšownych jajow  x 

fašing x  

internatny swěźeń  x 



   

 

 
 21 

kjarmuša x x 

źeń póznaśa – stare a nowe wukniki se wópóznaju x x 

Janšojski bog/gódownicka/Mikławš x  

wobrazowy projekt   

wšakorake wjacory (strowe zežywjenje, blidowy tenis, 
baslenje za wšakorake góźby, rozžognowanje 
kolegow a wuknikow, wognišćo) 

 x 

grajkowy wjacor   

internat se pśedstajijo nowym wuknikam x x 

pomoc pśi domacnych nadawkach x x 

starjejšyńske zgromaźiny x x 

w kooperaciji z RCW „Serbski pśipódla“ x  

 

 
Budyšin 

  
2020 

  
2021 

póstnička; mejemjetanje – wiće wěnca, reje, program; 
kermuška 

X                    
 jenož póstnička  

           X        
jenož kermuška 

  

debjenje jutrownych jejkow     

„Bjesada w kuchni“ wotmě so měsačnje x X  
wobmjezowane 

wopyt resp. sobuskutkowanje w Serbskim młodźinskim 
dźiwadle 

x x 

sport w ćěłozwučowarni – tydźensce x x 

video-tea – měsačnje x   

projekt: imagefilm (serbsce a němsce) wo internaće za 
digitalny dźeń wotewrjenych duri 

  x 

hóstne přednoški z rozmołwu x   

internatny swjedźeń; internatny wulět x x 

„Rěč sobu“ - projekt ze serbskej dźiwadłowej 
pedagogowku NSLDź 

x   

meditacija: wotpočnjenje; stres přewinyć; yoga x   

podpěra při domjacych nadawkach x x 

staršiske zhromadźizny x x 

hladanje rabatow wokoło internata   x 

molowanski projekt „Nowe wobrazy za klubownje“ x   

žurnalistiski projekt Serbskich Nowin “Carpe Noctem” z 
Milenku Rječcynej 

  x 

tab. 12: projekty w internatomaj 

 

lěto Hornja Łužica – wozjewjenja pod  Delnja Łužica – wozjewjenja pod 
 www.witaj-

sprachzentrum.de 
facebook www.witaj-

sprachzentrum.de 
facebook 

 aktualnosće zarjadowanja dwaj accountaj, 
tuž dwójce 

aktualnosće 

 
 

2021 47 13 78   24        15 

2020 54  7 72 24 24 

2019 29 12 54 14 11 
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2018 24 10 98 13 50 

2017 33 10 111 16 78 
tab. 13: přehlad wozjewjenych aktualnosćow pod www.witaj-sprachzentrum.de a pola facebook  

 

projekt 
 

spěchowany wot 2020 
we wysokosći 

2021 
we wysokosći 

Kšac pó kšacu pšawje pisaš 
– 
Pšawopis & gramatika 

Załožba za serbski 
lud 

114.520,00 € 0,00 € 

přełožowanski program 
hornjoserbšćina – němčina 
| němčina – 
hornjoserbšćina 

Załožba za serbski 
lud 

144.000,00 € 92.000,00 € 

přełožowanski program 
delnjoserbšćina – němčina | 
němčina – delnjoserbšćina 

 

Załožba za serbski 
lud 

 

0,00 € 75.296,44 € 

socialne dźěło – 
šulskosocialne dźěło, 
młodźinske dźěło, swójbne 
kubłanje 
 

Krajnoradny 
zarjad Budyšin 

298.626,90 € 234.205,20 € 

Efektiwne pósrědnjenje 
serbskeje rěcy w Kita-
wobłuku   

MBJS 
 

10.000,00 € 10.000,00 € 

Šula w zelenem a Witaj-
camp 
 

wokrjes SPN 0,00 € 400,00 € 

Spěwaj z nami  - hudźbny 
projekt w nazymskich 
prózdinach 

Kulturny rum 
Hornja Łužica - 
Delnja Šleska 

500,00 € 0,00 € 

Serbske pismikowe parlički Mitmach-Fond 2.000,00 € 0,00 € 
tab. 14: srědki třećich 

        

 

zaměrowe dojednanje 

 

 

krótka rozprawa 

 

1. 

W lěće 2021 ma so 
zwěsćić, w kotrej měrje 
so produkowane 
wučbnicy w praksy 
wužiwaja. Ze 
znajmjeńša 90 % 
wudatych wučbnicow 
ma so w lěće 2020 na 
šulach intensiwnje 
dźěłać. 

 
 

 

Wšitke 35 za šulsku potrjebu w DŁ a HŁ planowane titule su so 

hač do decembra 2021 wudali.  

  

Wosebje za zakładnu šulu wudate serbske titule - nowowuwite 

serbske wučbnicy a zešiwki za wučbu serbšćiny kaž tež serbske 

wučbnicy a dźěłarnički za dalše wučbne předmjety - so 

intensiwnje k sto procentam wužiwaja. Runje tak potrjechi to 

wšitke serbske maćeršćiny, serbske čitanki a serbske tematiske 

zešiwki za wyšu šulu resp. gymnazij, kotrež so zhromadnje z 

wučerjemi serbšćiny běžnje nadźěłaja.    

  

Tež za sekundarny schodźenk I a II wudawaja so jenož wučbnicy 

a wučbne materialije, kotrež so wot šulow w Hornjej Łužicy 

http://www.witaj-sprachzentrum.de/
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wuraznje skazaja (licency), wot fachowych wučerjow-

praktikarjow do serbšćiny přełožuja resp. na fachowu prawosć 

kontroluja abo so w Delnjej Łužicy wot wučerjow samych 

nadźěłaja a wupruwuja.  

  

Přez wuski kontakt k wučerjam do šulow wěmy, zo so 

serbskorěčne wučbne srědki hladajo na zaměrowe dojednanje k 

100 procentam (na př. Naša fibla, Serbšćina, Naša maćeršćina) 

kaž tež serbske fachowe wučbnicy k nimale 100 procentam wot 

serbskorěčnych wučerjow na šulach a na gymnaziju we 

wotpowědnych lětnikach wužiwaja. 

  

2. 

Při poskićenych 

projektach a kursach 

zwěsći so w lěće 2021 

spokojnosć 

wobdźělnikow kaž tež 

potrjeba na projektach 

a kursach. Niwow 

spokojnosće ma 

znajmjeńša 75 % 

wučinić. 

 

 

W juniju 2021 wotmě so šulskointerne rěčne dalekubłanje z 

knihu Gramatika. Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny na SZŠ 

Ralbicy. Wobdźělnicy běchu z wobsahom a wotběhom 100 % 

spokojom.  

Jara pozitiwny wothłós žnějachu tež dalekubłanja po Šćežce 

Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje a wokolinje za 44 wučerjow a 

wučerkow zakładnych a wyšich šulow kaž tež Serbskeho 

gymnazija w juliju, awgusće a septembru 2021.  

 

Nimale 200 šulerjow z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy  

wobdźěli so na projektowymaj dnjomaj 29./30.09.21 w Čornym 

Chołmcu. 

Niwow spokojnosće wučini 99,42 %. 
 

DŁ: Licba wobźělnikow na wuběźowanjoma, campoma a 

pśewjeźonych zarědowanjach pokažo, až wjelgin wjeliki zajm 

wobstoj za RCW-projekty a až niwow spokojnosći lažy blisko 

100 %. 
 

3. 

W Delnjej kaž tež w 

Hornjej Łužicy ma so w 

lěće 2021 znajmjeńša 

dźesać planowanych a 

po nazhonjenjach 

znajmjeńša šěsć 

projektow po potrjebje 

přewjesć. 

 

 

W Hornjej Łužicy su so wosom planowanych projektow 

přewjedli. Niwow spokojnosće hódnoćenych projektow: 99,3%. 

Koronoweje pandemije dla su so tři planowane projekty w 

hinašej formje abo w hinašim času/wobjimje přewjedli (filmowy 

webinar, čitanski dyrdomdej a projekt za 4. lětnik SZŠ Budyšin). 

 

W Delnjej Łužicy su so sydom planowanych projektow 

přewjedli. 
 

Z cyłkownje 15 projektami so minimalny zaměr wot 16 

projektow najebać koronoweje pandemije hač do spočatka 

nowembra nimale docpěje. 16. projekt sćěhuje w decembrje z 

muzejowymi dnjemi w Serbskim muzeju Choćebuz. 

 

hlej tež tab. 11: regularne projekty RCW 
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4. 

W lěće 2020 ma so 

analognje k zašłym 

lětam znowa 

znajmjeńša jedyn 

poskitk k 

serbskorěčnemu 

spěchowanju 

kubłarkow wotměć. 

Wućeženje kursow měł 

niwow zašłych lět 

docpěć. 

 

 

Na iniciatiwu RCW zarjadowa so za kubłarki pěstowarnje 

“Milenka” w Rownom hornjoserbski rěčny kurs Serbskeje 

rěčneje šule při LaSuB. Tydźenski kurs startowaše w nowembrje 

2020 a so wot meje 2021 dale wjedźe. 

Cyłkownje 38 kubłarkow a kubłarjow ze wšelakich regionow 

Hornjeje Łužicy wobdźěla so na rěcnych kursach. 

 

Cyłkownje 34 kubłarkow ze wšelakich regionow Delnjeje Łužicy 

wobdźěla so na intensiwnych třidnjowskich rěčnych 

dalekubłanjach w septembrje a oktobrje.  
 

5. 

Za lěće 2021/2022 stej 

dwě wjetšej digitalnej 

projektaj planowanej  - 

online-přełožowar 

Hornjoserbšćina ↔ 

Němčina (naslědny 

projekt) a 

Delnjoserbšćina ↔ 

Němčina (nowy 

projekt). Planowana 

kwantita za korpusowu 

bazu wobeju projektow 

ma so realizować, 

funkcionalita 

přełožowarja ma so 

wuwić a zajwnosć ma 

so wo projektomaj 

informować. 

 

 

Online-přełožowar Hornjoserbšćina ↔ Němčina 

je so w měrcu 2021 pod sotra.app w formaće widejokonferency 

wozjewił a zjawnosći w livestreamje předstajił. 

Wo změnach a polěpšenjach na stronje sotra.app je so 

zjawnosć přez nowinske wozjewjenja tež w meji a w juniju 

informowała. 

Planowane rozšěrjenje korpusa wot 180 000 na 250 000 

sadowych porikow so realizuje. 

 

 

Projekt online-přełožowar Delnjoserbšćina ↔ Němčina 

startowaše 01.04.2021. 

Planowany natwar korpusa wučini 32 000 sadowych porikow. 

W nowembrje pak hižo 40 000 sadowych porikow wobsahuje. 

 

 

6. 

W lěće 2021 swjeći 

Rěčny centrum WITAJ 

swój 20. jubileji dwaj 

dnjej w Krabatowym 

młynje w Čornym 

Chołmcu ze 

swjedźenskim 

fachowym 

zarjadowanjom a z 

projektowym 

zarjadowanjom. 

Digitalna strategija 

RCW ma so bilancować 

a ze šulerjemi ma so 

projekt přewjesć, 

 

 Nimale 200 šulerjow z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy  

wobdźěli so na projektowymaj dnjomaj 29./30.09.21 w Čornym 

Chołmcu a so we wšelakich stacijach ze žiwjenjom a 

skutkowanjom Krabata zezna. 

Niwow spokojnosće wučini 99,42%. 
 

Wo zarjadowanju je RCW na swojej internetowej stronje 

informował a medijam nowinske wozjewjenje posrědkował. 
 

Medije su na to reagowali a wospjet wo projekće rozprawili. 
 

Swjedźenske fachowe zarjadowanje je so w meji internje 

wotprajiło, dokelž běše planowanje koronoweje pandemije dla 

přeriskantne. 
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kotryž tež do 

zjawnosće skutkuje. 

 
tab. 15: zaměrowe dojednanja ze załožbu  

 

 
Budyšin, 30.11.2021 I redakcicski kónc 
 
 
 
dr. Beata Brězanowa 
nawodnica 


