
 Tsjechië 
 Leef tussen geschiedenis 
 en magie 

 De Tsjechische republiek is een aantrekkelijke culturele 
 bestemming omwille van de prachtige natuur en haar goed 
 bewaarde historische sites. Overal in het land vind je kastelen, 
 kelders en middeleeuwse dorpjes terug. Ook op artistiek vlak heeft 
 Tsjechië zijn naam gevestigd, met onder meer Franz Kafka en 
 Antonín Dvorák. De hoofdstad Praag ontpopte zich de laatste jaren 
 tot het mekka voor hedendaagse kunstenaars. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Tsjechen verwelkomen bezoekers met open armen, en met veel 
 eten en drinken. Ze staan met de beide voeten op de grond. 
 Bescheidenheid is dan ook een belangrijke waarde in Tsjechië. 
 Tsjechen zijn daarnaast heel rechtuit. Families spenderen veel tijd 
 met elkaar door te gaan trekken, fietsen, zwemmen of door een 
 bezoek te brengen aan culturele bezienswaardigheden. 

 Hoofdstad  : Praag 
 Taal  : Tsjechisch 
 Munt  : Tsjechische 

 kroon 

 Bevolking  : 
 10,7 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 78 866 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt van september tot juni. De schooldag begint rond 
 7u30 en eindigt tussen 14u en 15u. Je kan je vakken niet kiezen. 
 Standaardvakken zijn Tsjechisch, Duits, Engels, biologie, wiskunde, 
 chemie, fysica en sport. 

 Taal 
 Tsjechisch is de officiële taal in Tsjechië. Je moet geen Tsjechisch kennen 

 om deel te nemen aan een uitwisseling in Tsjechië, maar we raden je aan 

 om een basiskennis Tsjechisch te hebben vóór je vertrek. Taallessen 

 worden niet overal voorzien. AFS Tsjechië leent wel boeken uit en 

 families en scholen worden goed ondersteund om samen met de 

 AFS-student Tsjechisch te leren. Er zijn uiteraard commerciële 

 taallessen beschikbaar, maar deze worden niet terugbetaald. Sommige 

 comités organiseren intensieve taallessen. 

 Eten 
 In de Tsjechische keuken vind je Centraal-Europese, Duitse, 

 Hongaarse en Poolse invloeden terug. Er wordt veel vlees gegeten, 

 naast dumplings, aardappelen of rijst. De meeste gerechten zijn 

 overgoten met een dikke saus en gekookte groenten of zuurkool. 

 Komijnzaad, zout en spek worden ook veel gebruikt. 

 Vereiste leeftijd 
 15 – 18j en 6m | 
 18 - 30j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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