Projektový týden s německou partnerskou školou
V týdnu 8. -12. 5. 2017 se konal první – a doufáme, že ne poslední ;-) projektový týden s naším
partnerským gymnáziem z bavorského Viechtachu.
Doposud jsme se setkávali jednou nebo dvakrát do roka, ale jen na den. Teprve loni jsme zkusili
setkání „zintenzivnit“ a naplánovali jsme dvoudenní – jeden den u nás a hned nato jeden den v Německu. A
protože jsme viděli, jak delší časový prostor úspěšnému navazování kontaktů viditelně prospívá, říkali jsme si,
jak by bylo hezké umožnit účastníkům pobýt spolu ještě déle – ne jednotlivé dny s každodenní cestou tam a
zpět, ale opravdový několikadenní společný pobyt s programem.
Jako na zavolanou přišla na podzim nabídka plzeňského spolku Knoflík (viz www.knoflik.org), který
se již řadu let věnuje organizaci česko-německých akcí a zejména přeshraniční spolupráci a nabízí mládeži
setkání a semináře s tematikou vzájemného poznávání, odstraňování předsudků, aktivního občanství,
kreativního trávení volného času apod.
Pro letošní rok připravili pro české a
bavorské
školy
sérii
seminářů
s tématem „Život? Otázka stylu!“, jejichž cílem je přimět žáky
základních a středních škol k zamyšlení nad svým životním stylem,
stravovacími návyky, spotřebitelským chováním a ekologií. Zároveň při
semináři poznávají své vrstevníky ze sousední země, uplatní a rozvíjejí
své komunikační dovednosti v cizím jazyce a nakonec i trénují
vystupování před publikem, protože výsledky společné práce na závěr
prezentují. Jazykové bariéry se překonávají hrami a jazykovou animací.
Program je organizován ve spolupráci s Centrem pro vzdělávání
mládeže ve Waldmünchenu (Jugendbildungsstätte Waldmünchen) a
podporován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj –
konkrétně z Programu přeshraniční spolupráce Česká republikaSvobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, Česko-německého fondu
budoucnosti a Kinder- und Jugendprogramm des Bundes. Účastníci obou
stran tak mají pobyt, stravování a program téměř zdarma, žádán je jen
nevelký, spíše symbolický příspěvek a náklady na dopravu na akci a zpět.

Nabídky Knoflíku jsme s laskavým
svolením vedení obou škol využili a tak
mohlo strávit 22 žáků naší školy – zájemců
z Q.B, prvních a druhých ročníků a jedné
zástupkyně sexty - a 25 žáků z 9. tříd
gymnázia Viechtach skoro pět dní
pohromadě – s dobře propracovaným
programem a pod vedením zkušených
organizátorů.
Pobyt probíhal spravedlivě půl
týdne na české straně – v rekreačním a
sportovním
středisku
v Rybníku
u
Hostouně v Českém lese a druhou půlku
týdne na německé straně – ve vzdělávacím
centru ve Waldmünchenu na bavorském
úpatí Čerchova. Rybník někteří naši
účastníci znali z adaptačního kursu,
Waldmünchen ale neznal nikdo, a tak
překvapení, ba nadšení z velkoryse
zrenovované a od 80. let k novému účelu
užívané staré tvrze bylo veliké. Areál sestává z několika vzájemně propojených budov, poskytuje přes 150 lůžek v jedno- až sedmilůžkových
pokojích, má velkou jídelnu s vlastní kuchyní, řadu různě velkých a různě vybavených místností pro semináře a další společné činnosti,
víceúčelovou „aulu“ ve věži, vlastní sportoviště a jako zlatý hřeb i hradní sklípek s grilem pro trávení společných večerů.
Program připravili a zajišťovali organizátoři z Knoflíku – vysokoškolští studenti Češi i Němci. Jim patří velký dík za úspěch celé akce,
protože program byl výborně připravený, měl svou nosnou ideu a zároveň formu přiměřenou příslušné věkové kategorii účastníků. Měl spád,
účastníci byli zaměstnaní, nenudili se, vedl je ke vzájemné kooperaci a komunikaci, ať už v němčině, angličtině, češtině nebo prostě „rukama
nohama“.

Během prvního dne, ale pak i v průběhu týdne se hrály různé seznamovací
a jazykově-animační hry, hry na odbourání ostychu a posilování vzájemné
důvěry, kdy spolu čeští a němečtí účastníci společně řešili nějaký problém (např.
jak si mezi sebou poslat vzkaz bez použití jazyka, jak se seřadit podle jmen, aniž
by je vyslovili apod.), kdy se museli jeden na druhého spolehnout a vzájemně se
jistit (přesunovat se po řadě židlí nebo beden, aniž by spadli nebo se dotýkali zdi
aj.). Čeští žáci se pocvičili v základních frázích, pozdravech, ale zkusili si i
flirtovat v němčině, pro Němce bylo nové úplně všechno, ale snažili se taky
statečně a snad si i pár slovíček zapamatovali natrvalo. ;-)
Hlavním zaměřením programu ale byl zdravý životní styl, stravovací a
spotřebitelské návyky, ekologie a udržitelnost. V tomto duchu se nesla řada
dalších aktivit.
Např. ve středu odpoledne se konala „kuchařská show“ se soutěží s názvem The
Taste: šéfkuchař kuchyně waldmünchenského centra spolu se svou dcerou, rovněž tamní kuchařkou, srovnali kvalitu a cenu několika hotových
produktů z běžného prodeje a vlastní výroby, kterou i na místě ve stylu televizních kuchařských show předvedli. Následně si účastníci ve
smíšených česko-německých skupinách přípravu těchto pokrmů vyzkoušeli sami a soutěžili mezi sebou, kdo je
zvládne chutněji a také kdo je efektněji naaranžuje k ochutnávce pro „odbornou porotu“ ve složení šéfkuchař
Reinhold, jeho dcera a dva zástupci učitelského doprovodu.
A co jsme ochutnali a hodnotili? Plněné palačinky,
zeleninovo-ovocné smoothie a snack z Kidney-fazolí.
Všechno jednoduché, rychlé, přitom chutné a navíc zdravé.
;-)
Několik půldní účastníci opět ve smíšených
skupinách pracovali na vlastních projektech k tématu
programu. Projekty se vztahovaly např. ke stravování dnes a
v minulosti, ke spotřebě vody, ke složení potravin a jejich
vlivu na zdraví, ke stylu života apod. Účastníci se ve
skupinách museli dohodnout, jakým způsobem a jakou
formou svůj projekt ztvární – na výběr měli prezentaci,

fotostory, krátký film nebo divadelní výstup a k dispozici příslušně vybavená
pracoviště centra a potřebný materiál. Museli si rozdělit práci, určit, co kdo a
jak, spolupracovat a komunikovat. A o to šlo úplně nejvíc!!! Vyvrcholením
týdne pak v pátek dopoledne byla přehlídka připraveného – a opravdu jsme
zhlédli všechny formy včetně divadelní skeče. A protože všechny aktivity
celého týdne byly důsledně dvojjazyčné, tak i tato přehlídka byla žáky
připravena a odprezentována v češtině i němčině a propojena
moderátorskými vstupy teamerů. Žáci si vyzkoušeli vystoupení před
početným publikem a na vlastní kůži zažili i perné chvilky při tlumočení,
když partner nedodržel dohodnutý scénář… ;-)
Jinak měl pobyt ještě dva další neoficiální vrcholy: ve středu večer
diskotéku a ve čtvrtek večírek v hradním sklípku. A to se teprve nová
přátelství utužovala! ;-)
Co dodat? Hlavně díky!
Především vedením obou našich škol, že nám účast přes časovou náročnost a narušení výuky umožnila! Ten týden byl využit maximálně, splnil,
ba ještě i předčil naše očekávání! Účastníci jsou spokojení, nebo přímo nadšení, mnozí projevovali zájem o další podobné akce i do budoucna.
My jako pedagogický doprovod můžeme potvrdit, že účastníci se na akci „nepoflakovali“, opravdu aktivně bez nucení nebo přemlouvání
spolupracovali a program si zjevně užívali. Zatímco při občasných jednodenních
akcích byly vzájemné kontakty s Němci spíše sporadické a velmi opatrné, teď jsme
sledovali sbližování hodinu po hodině, den po dni. Měli jsme velkou radost, když
jsme po překonání počátečního ostychu čím dál častěji vídali smíšené skupinky i
mimo vlastní program – cestou na jídlo, u jídla, na hřišti, večer u ping-pongu nebo
stolního fotbálku, s kytarou nebo prostě s muzikou z mobilu, při společném posezení
a tanci.
Obrovský dík patří organizátorům – bez jejich plného nasazení, zkušenosti a
zápalu by to nešlo! Opravdu dokázali vybudit aktivitu, nakazit nadšením, přimět
k smysluplné činnosti!
A velké díky účastníkům! Bez nich by to tedy bývalo vůbec nešlo! ;-) Jsme
rádi, že účastníci byli zároveň zájemci, protože bez jejich aktivní účasti by ze
sebelépe připraveného projektu nebylo nic. A velice rádi, s velkou úlevou a s jistou

dávkou hrdosti konstatujeme, že se chovali zodpovědně, bylo na ně spolehnutí a vzorně reprezentovali naši školu!
Nakonec srdečně děkuji i kolegům, kteří zajišťovali pedagogický doprovod – na naší straně pánům D. Frantovi a R. Salvetrovi a na
německé straně paní Angele Winisch a panu Frithjofu Hechtovi. Budiž řečeno, že i my učitelé jsme přátelství mezi sebou pilně rozvíjeli! ;-) Se
všemi bylo potěšením se pobytu zúčastnit a sdílet s nimi radost z dobře se rozjíždějícího nového partnerství našich žáků.
Na obou stranách se totiž projektu účastnili „nováčci“ – žáci, kteří se do té doby vůbec neznali! Teď ale jsme přesvědčení, že se při další
příležitosti budou chtít znovu sejít a že se na sebe budou i těšit! Dokladem toho je i již projevený zájem několika účastníků z obou škol o účast na
následném evaluačním setkání v prosinci letošního roku, kde se sejdou zástupci všech letošních běhů tohoto projektu, aby tentokrát před
oficiálními hosty, reprezentanty obou zemí prezentovali výsledky své společné činnosti. A aby mezitím kontakty neustaly, přichystali
organizátoři v rámci úsilí o udržitelnost projektu jako třešničku na dortu ještě virtuální prostor na stránkách projektu, kde se účastníci i nadále
mohou „scházet“ – chatovat spolu, přidávat fotky, vzkazy apod.
Za pedagogický dozor
Michaela Šléglová

V první polovině května jsem měl možnost zúčastnit se části společného pobytu
studentů viechtachského gymnázia a studentů gymnázia našeho. Druhá polovina pobytu
probíhala v až neuvěřitelně útulně a efektivně zařízené historické tvrzi v německém
Waldmünchenu. Všichni studenti a studentky měli možnost spolupracovat v menších skupinkách, kdy polovina byla česká a polovina německá,
na nejrůznějších úkolech. Jednalo se například o vaření, ale zrovna tak si vyzkoušeli spolupráci při tvorbě krátkých motivačních filmů a
prezentací.
Příjemným překvapením bylo, jak se podařilo mezinárodní skupinky stmelit. Nemalou zásluhu na tom měly i společně prožité taneční večery při
diskotéce nebo volné zábavě v tamějším sklepě.
Rudolf Salvetr

Byl to týdenní česko-německý projekt, který se konal od pondělí do středy na české
straně, přesněji v Rybníku poblíž hranic, a od středečního odpoledne na německé straně ve
Waldmünchenu.
Provedení seminářů se mi moc líbilo, zejména propojení dvou naprosto odlišných
jazyků. Semináři nás prováděli tzv. týmeři. Když poprvé řekli, že se náš pobyt bude skládat
ze seminářů, znervózněla jsem. Několikahodinového „sezení na zadku“ mám ze školy až až.
Ale když nám později týmeři vysvětlili, o co jde, tak jsem se zase uklidnila. Až do momentu,
než řekli, že to bude pojato hrou. V tu chvíli jsem opět znejistila, tentokrát ohledně
komunikace. Nakonec se ukázalo, že se opravdu nebylo čeho bát, protože týmeři byli velmi
ochotní a také máme ruce a nohy. ;-)
Program na německé straně se mi zdál zábavnější a poučnější, což možná bylo tím, že
Waldmünchen je o něco větší než Rybník. Zejména se mi líbilo rozdělení do 4 skupinek, které následně chodily po stanovištích, kde jsme si
například pomoci dotazníku mohli spočítat, jak velkou zanecháváme svou „stopu“ na Zemi nebo si určit priority ve svém životě.
Celkově mi týdenní pobyt přinesl víc, než jsem čekala, a rozhodně začnu některé věci dělat jinak a také se stravovat jinak.
Eliška Hránková, Q.B

Celkově bych tento týden shrnula jako velmi vydařený.
Poznali jsme spoustu nových kamarádů a zjistili jsme, že i když neumíme německý
jazyk perfektně a oni neumí zase ten náš, tak se dokážeme mezi sebou domluvit.
Také jsme se dozvěděli spoustu informací o zdravém životním stylu a to vše
zábavnou formou - hraním her. Kdybych měla příležitost zúčastnit se tohohle projektu
znova, určitě bych neváhala a přihlásila bych se.
Kateřina Pelánová, Q.B

Doufám, že mohu mluvit i za své dvě spolužačky z 1.B, když řeknu, že
se nám tato česko-německá akce líbila. Já osobně jsem si z ní odnesla pocit
vědomí, že na své jazykové znalosti musím ještě dost zapracovat, což také není
na škodu vědět. Kdyby se naskytla možnost zúčastnit se i v dalším roce, nebudu
váhat. Alespoň zjistím, kam jsem se za tu dobu posunula.
Anežka Staňková, 1.B

