VÝMĚNNÝ POBYT 2010
Ve dnech 7.-12. března 2010 proběhl na naší škole výměnný pobyt německých
studentů, který volně navazoval na výměnný pobyt našich studentů v říjnu
minulého roku.
Vše se konalo pod záštitou Gymnázia Jevíčko a našeho pana ředitele RNDr.
Daga Hrubého, kterému tímto velice děkujeme. Především však musíme
podotknout, že tato akce by se nikdy neuskutečnila bez paní profesorky Dity
Šponerové a pana ředitele německé školy Mittelschule Böhlen pana Guntra
Hempla.
.
Na naše německé přátele jsme již netrpělivě čekali v neděli 6. 3. na nádraží
v Letovicích. Když konečně dorazili, někteří z nás si je odvezli do svých
domovů a jiní na internát v Jevíčku, kde s námi bydleli po celých 5 dní. Večerní
program byl zcela individuální. Studenti se seznamovali s rodinami, které je
vřele přijaly. My v Jevíčku jsme naše přátele ubytovali, volný čas jsme si
zkrátili sportovní aktivitou (stolní tenis, stolní fotbal), a poté jsme se všichni
společně sešli v pizerrii Prima, kde jsme si sdělili všechny zážitky z uplynulých
měsíců.
V pondělí ráno 7. 3. byli studenti srdečně přivítáni v naší škole. Pak následovala
prohlídka budovy gymnázia pod vedením nás studentů a následně jsme strávili
několik hodin ve výuce, což bylo velmi zajímavé a přínosné pro obě strany. Po
obědě ve školní jídelně se naši němečtí přátelé odebrali na prohlídku města
Jevíčka s panem profesorem Pávkem, zatímco my jsme se pečlivě připravovali
na jazykový den. Odpolední program byl opět zcela individuální. Někteří se
zabývali sportem (spinning v Boskovicích), jiní navštívili okolní města a jejich
památky. Na internátě jsme se každý večer scházeli u německého filmu, což
bylo velmi zábavné a účelné.
V úterý 9. 3. proběhl na gymnáziu Jazykový den. Každý ze studentů potěšil
písní či scénkou a ani naši němečtí přátelé nezůstali pozadu. S řadou svých písní
a divadelním představením O Popelce se při hodnocení jejich vystoupení
ukázalo jako jedno z nejlepších v celém programu. Odpoledne následoval
společný výlet bez dozoru učitelů do Boskovic. Po prohlídce náměstí a dalších
zajímavostí jsme se sešli nad zmrzlinovým pohárem či pizzou v internetové
kavárně Viva, kde jsme také s dortem a svíčkami oslavili narozeniny jednoho
z našich německých hostů. Ve večerních hodinách jsme se vraceli zpět do našich
domovů.
Ve středu 10. 3. měli studenti opět možnost nahlédnout do výuky, a to převážně
do hodin německého jazyka. Vzájemně jsme porovnali rozdíly mezi našimi
kulturami, životním stylem a školstvím. Poté následoval výlet na nedaleký
pohádkový hrad Bouzov. Po jeho prohlídce s německým výkladem následovala
vycházka po okolí. Shlédli jsme Trojského koně, jednu z bouzovských
dominant, a poté jsme se odebrali na místní nově rekonstruovanou základní

školu, kde jsme poobědvali. Po návratu do Jevíčka se někteří studenti podívali
na základní školu, kde na ně měli žáci připravenou spoustu zajímavých otázek.
Odpolední program byl opět plně v naší režii. U některých se náplň ubírala
kulturním směrem (hudební koncert na zámečku), u jiných čistě relaxačním
(bowling, solná jeskyně).
Ve čtvrtek 11. 3. byl v plánu celodenní výlet do Brna, který se i přes nepříznivé
počasí velmi vydařil. Pan profesor Baranok a paní profesorka Šponerová nás
provedli po památkách tohoto krásného moravského města (hrobka kapucínů,
Moravské náměstí) a seznámili nás také s jeho historií. Poté měli studenti čas,
aby si v nákupním centru pořídili něco na památku či dárečky pro své blízké.
Večer následoval rozlučkový večer, který byl jistě zlatým hřebem celého
pobytu. Velký obdiv patří především našim rodičům, pro které byl tento večer
malou odměnou za jejich srdečné přijetí, péči a starost o naše hosty. Po předání
drobných dárků a proslovu ředitelů obou škol a starosty města Jevíčka si všichni
pochutnali na vynikajícím guláši a jiných dobrotách. Za doprovodu kytary
a klavíru jsme si společně zavzpomínali na uplynulý týden a společně si
zazpívali několik písní.
Pomalu jsme se již s našimi přáteli loučili a jedno oko nezůstalo suché. Nezbývá
nám než doufat, že se nevidíme naposledy. V pátek 12. 3. jsme naše přátele
vyprovodili na vlakové nádraží v Letovicích, kde jsme se srdečně rozloučili.
Myslím si, že tento výměnný pobyt byl pro všechny velmi přínosný, a to ve
všech možných ohledech a doufám, že se stane podnětem pro další spolupráci
a utužování vzájemných vztahů.
Jana Horkelová (3. A)

