Výměnný pobyt v partnerské škole

21.-25.11.2016

Tradiční výměnný pobyt žáků Sportovního gymnázia v Plzni a Privat-Gymnasium PINDL
z Regensburgu probíhal od 21. do 25. listopadu 2016. Letošním tématem byl život ve
středověku.
První
den
po
příjezdu
do
Regensburgu proběhlo seznamování
žáků - tentokrát pomocí netradiční
hry - zjistit o tom druhém co nejvíce
společných zájmů. Po obědě ve
školní jídelně jsme se vydali do
historického centra města, kde jsme
měli za úkol vyhledat spolu s našimi
hostiteli
odpovědi
na
otázky
připravené
německými
učiteli.
Otázky se týkaly historie města
Regensburg a odpovědi jsme měli
najít na fasádách domů nebo
vyzpovídáním místních obyvatel,
popř. v informačním centru. Kolem 17. hodiny už jsme se rozjeli do svých rodin a
následoval společný program.
V úterý jsme společně jeli vlakem do Norimberku, kde jsme navštívili výstavu o Karlu IV.
Během této výstavy se nám věnovala německá průvodkyně, která vedla výklad v českém i
německém jazyce. Ona sama ovládá ještě dalších pět jazyků, což obdivovaly hlavně naše
paní učitelky.

Po prohlídce výstavy v Germánském
národním
muzeu
následovala
prohlídka
centra
Norimberku
s ochutnáním
tradičních
norimberských klobás. Měli jsme
možnost zažít přípravy na vánoční trh
a cestou zpět jsme se všichni těšili na
poslední společně strávený večer v
Regensburgu.

Ve středu jsme navštívili výuku - na výběr byla chemie nebo informatika (nám se líbila
hlavně výuka chemie). Vyučující se zúčastnili výuky německého jazyka v 8. třídě.

Cesta vlakem do Plzně utekla rychle. Po povídání o historii města následovala prohlídka
plzeňského podzemí.
Po společné prohlídce centra města jsme
spěchali zpět na nádraží pro uložená
zavazadla. Čeští rodiče si nás a naše
nové hosty vyzvedli v 17 hodin.
Společný večerní program byl pestrý někteří se pokoušeli uniknout z místnosti
plné nástrah v rámci únikové hry
EscapeRoom a děvčata se vydala na
návštěvu tanečního kurzu.
Ve čtvrtek jsme opět cestovali do minulosti - tentokrát do Chebu. Tamní hrad z konce 12.
století je v Česku unikátní právě tím, že je jediný, který se stavebně podobá hradu
v Norimberku.
Po prohlídce hradu a po vyprávění
pana kastelána jsme se všichni vydali
do
centra,
abychom
se
vyfotografovali u známého Špalíčku.
Také ukázka přípravy vánočního trhu
se hodila pro srovnání obou měst
dokonale. Návrat Pendolinem do
Plzně už byl jen pověstnou
třešničkou na dortu - srovnání
cestování „tehdy a dnes“ nemohlo
být jasnější.
Večer žáci navštívili Kartarenu, kde
měli možnost vyzkoušet své řidičské
dovednosti při jízdě na motokárách.
A na zájemce ještě čekalo divadelní
představení v Novém divadle - všem zúčastněným se baletní provedení opery Carmen velmi
líbilo.
Páteční program byl jasný hned od začátku týdne - shrnout a zhodnotit dojmy z celého týdne
a jako správně pověrčiví středověcí občané si vyrobit amulet. Vyzdobený plátěný pytlíček
naplněný bylinkami byl krásným suvenýrem, který si na závěr svého týdenního pobytu
vyměnili všichni zúčastnění.

Ani jsme se nenadáli a byl čas se
rozloučit. Loučení na nádraží bylo
plné emocí. Ukáply i slzy. Udělaly se
poslední fotky. Vyměnili jsme si na
sebe kontakty se slibem, že si
budeme
dopisovat.
Poslední
zamávání a byl konec.

Myslím, že většina z nás pojede příští rok znovu. Bylo to úžasná zkušenost plná rozhovorů,
dobrého jídla a nových přátel. Za pár let budeme o tomto výletu vyprávět i našim dětem,
protože vzpomínky a kamarádské vztahy, které se podařilo vytvořit během společně
strávených chvil, nám navždy zůstanou.
Karolína Špendlová, 3. B

Poděkování
Rády bychom na tomto místě poděkovaly Magistrátu města Plzně a Městskému
obvodu Plzeň 3, bez jejichž štědré dotace by si naši žáci neodvezli takové zážitky, o kterých
se zmiňuje Karolína.
Věříme, že to, že naši a němečtí žáci měli možnost společně prožít pár dní, pomůže
v dnešní náročné době k dalšímu upevňování našeho společného cíle - zlepšit vztahy mezi
lidmi různých národů a kultur.
Mgr. Petra Lokajíčková,
Mgr. Jana Šlajsová

