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Výjezd do Německa
Na konci prvního ročníku dostali studenti našeho ročníku možnost individuálního
výjezdu do zahraničí. Již dříve jsem přemýšlela o nějakém pobytu v německy mluvících
zemích a když se vyskytla tato možnost, prakticky jsem vůbec neváhala. Přihlásila se ještě
Jana Slancová, která se mnou tento výjezd absolvovala. V zimě nám pan Kraemer řekl
datum našeho výjezdu a také to, že pojedeme do Potsdami. Ještě bylo v jednání, u koho
budeme bydlet. Čím více se květen přibližoval, tím více jsem se těšila a zároveň jsem měla
strach. Náš výjezd měl trvat čtyři týdny, které jsme měly strávit v 11. třídě waldorfské školy
v Potsdami.
Moji a Janiny rodiče se shodli, že chtějí vidět místo, kde strávíme čtyři týdny. Jedni
nás tedy vezli tam a druzí zpět. Takže jsme to měli s absolutním luxusem.
Odjížděli jsme v neděli 8.5. Cestou tam nás vezla má rodina. Janu jsme vysadili v Berlíně v
rodině, ve které měla bydlet. Já s mou rodinou jsme se šli projít po památkách Berlína.
Berlín jsem navštívila již dvakrát, ale stejně mě pokaždé ohromí. Najdete tam starou i
novodobou architekturu na jednom místě v naprostém souladu. Berlín je velmi krásné místo
a myslím, že stojí za to ho navštívit.
Unaveni po celém dni chození jsme jeli do vesnice jménem Brück, která je asi 30 km
od Potsdami. Zde bydlí rodina Platz u, které jsem měla bydlet.

Má německá rodina
Rodina Platz bydlí v rodinném domě se zahradou a hospodářskými budovami.
Sophia, se kterou jsem chodila do třídy, žije se svou matkou Zuzi, otčímem Ottem a jednou
za čtrnáct dní s nevlastní sestrou Ronjou, dcerou Otta. Ve svém domě vedou malý dětský
domov (pro 10 dětí) pro děti z rodin v těžké sociální situaci. O to to pro mě bylo
zajímavější, protože malé děti vás nenechají na pokoji, dokud jim neodpovíte na jejich
otázku. Denně jsem tam měla kolem sebe asi dvacet lidí, takže se nemohlo stát, že bych se
nudila.
Dále mají malou farmu a v ní 7 koní, kozy, morčata, psy a kočky.
Od začátku se mi tato rodina velmi líbila a rozuměli jsme si. Měli jsme podobné obavy. Já
měla strach, že budu bydlet někde v bytě ve městě a oni měli strach, že přijede městská
holka, která se bojí života na vesnici.
Měla jsem vlastní pokoj, mezi pokoji dětí z dětského domova.

Rodina Platz po vyjížďce v kočáře po okolí vesnice Brück

Škola v Potsdami
První den byl jako jít poprvé do školy. Vstala jsem v 6 a v 7:45 jsme se Sophií
vyjížděly. Jely jsme na kole na vlakové nádraží v Brücku, odkud nám jel v 7:10 vlak do
Potsdami. Vlakem jsme jely asi půl hodiny. Byla to příjemná cesta. Od vlaku jsme šly pěšky
do školy. Již ve vlaku jsem poznala mnoho studentů a spolužáků ze školy v Potsdami.
Škola v Potsdami je třináctileté studium s maturitou. Je zde tedy třináct tříd a já jsem měla
nastoupit do jedenácté třídy. V areálu školy je také mateřská škola. Vedle hlavní budovy je
rozlehlá a krásná zahrada s dětským hřištěm pro a mnoha místy pro strávení přestávek.
Hlavní budova má ve svém středu prostranství s pódiem a stolky které se využívají k
svačinám a obědům. Žáci a učitelé si mohou zakoupit svačinu a oběd ve školní kuchyni.
Velmi populární jsou zde preclíky, které se tam pečou.
Díky těmto prostorám jen minimum žáků zůstává o přestávkách ve třídách. Není zde
nic neobvyklého potkat žáky různých tříd, jak společně tráví přestávky v přátelském
rozhovoru.
Líbila se mi pravidelnost jejich rozvrhu. Měli každý den do 15:10.

Učební plán
Tato škola, jako nejspíš jediná waldorfská škola na světě, má učební plán sestavený z
tzv. volitelných předmětů. Mají epochu jako my a celá třída má společné hodiny angličtiny,
němčiny, francouzštiny tělocviku a třídnické hodiny. Zbylý čas zabírají volitelné předměty.
Tyto hodiny má společně desátá, jedenáctá a dvanáctá (nevím jak třináctá, protože jsme tam
byly v době, kdy už měli po maturitě).V době jedné vyučovací hodiny jsou zároveň dva až
tři předměty, mezi kterými si student vybere ten, na který chce chodit. Tyto hodiny trvají

dvě naše vyučovací hodiny. Mám pocit že tím zvýší zájem u studentů k danému předmětu,
pokud na ně chodí studenti proto, že si je vybrali. Navíc se tím prohloubí vstahy mezi
jednotlivými třídami.

Atrium školy

Má nová třída
Jedenáctá třída se skládala z jednadvaceti žáků. Pan učitel třídní Stamler byl velmi
přátelský a zajímal se o to, jak se nám tam daří a celkově jaký vidíme rozdíl mezi naší
školou a jejich atd. Několik přestávek jsme strávili rozmluvou s ním.
Třída nás přijala přátelsky. Velmi je zajímala odlišnost našeho jazyka. Ne jenom my
jsme se učili nová slovíčka.
Líbilo se mi, že třída pořádá mnoho společných mimoškolních akcí, jako je třeba
návštěva divadla či kina.

Epocha
Matematika
Epocha začínala v 8:10. První týden jsme měli matematiku, epochu odmocnin a logaritmů, s
paní učitelkou Kocht. Byla to látka, kterou jsem částečně znala. Při této epoše nemáte problém s
porozuměním, pokud umíte čísla v němčině. Na druhou stranu, posune

vás ve znalosti němčiny to, když budete německy počítat? Já měla strach, že ne. Paní Kocht
měla srozumitelné výklady a nikdo neměl problém s chápáním látky. Hned druhý den po
našem výjezdu se zajímala, jak zní ranní průpověď v češtině. Myslím, že jsme naším
přednesem s Janou rozesmáli celou třídu.

Dějiny umění
Epocha matematiky mě bavila, ale přesto, z důvodu zdokonalování v němčině, jsem
byla ráda, že další týden byla nová epocha, a to dějin umění. Musím podotknout, že třída v
Potsdami je velmi napřed, co se probírané látky týče a zatím co má pražská třída skončila
epochu Dürerem, v Potsdami jsme končili epochu Piccasem. O to to bylo zajímavější,
protože jsme probírali pro mě novou látku a mohla jsem se přiučit něco víc než jen němčinu.
Tato epocha byla velmi zajímavá. Skládala se z výkladu životopisů umělců a popisů a
důkladného probírání jejich děl z diapozitivů.
První den jsem skoro nerozuměla. Další dny, kdy jsem již znala nejčastější slovíčka
ohledně dějin umění, jsem již rozuměla lépe. Navíc mě tato epocha donutila psát texty v
němčině, jelikož si žáci dělali vlastní zápisy a my jsme měly dělat to co žáci. Trávila jsem
tedy každé odpoledne alespoň dvě hodiny psaním. Tyto texty nám buď paní učitelka nebo
spolužáci opravovali. Psali jsme v průběhu tří týdnů, kdy probíhala epocha dějin umění, dva
testy. Paní Hesse, učitelka dějin umění, měla velmi precizně připravený výklad a epocha s ní
mě velmi bavila.

Němčina
V hodinách němčiny probírali literaturu. Každý měl půjčený školní výtisk hry od
Sofokla Antigona a společně probírali její děj. Já jsem hned první hodinu dostala za úkol
napsat něco o Antigoně a napsat svůj životopis. Výtisk Antigony jsem také měla k dispozici,
ale nerozuměla jsem mu, protože byl psán ve starém německém jazyce. Když dokončili
výklad Antigony, každou hodinu měl nějaký spolužák nastudovaný obsah knížky, který
přednášel třídě.

Francouzština
S paní učitelkou na francouzštinu jsme se dohodly, že budeme v době výuky
francouzštiny psát texty v němčině na různá témata ohledně našeho pobytu v Německu,
protože ani já ani Jana francouzsky neumíme a nikdy jsme se to neučily. Tyto texty nám pak
paní učitelka kontrolovala. Co se týče francouzštiny, ve třídě je to u nich jako u nás z
němčinou, nikdy jí nebudou stavět do stejné roviny s angličtinou.

Angličtina
Jazyků mají tři hodiny týdně jako my a z toho mají jednu dvouhodinovku angličtiny.
V této dvouhodinovce, první týden mého pobytu v Německu, jsme shlédli jeden film v
angličtině s německými titulky. V hodinách angličtiny pro mě bylo velmi těžké udržet
soustředění a vnímat výklad. Je totiž velmi těžké myslet česky a rozeznávat dva jazyky,
když kolem vás celá třída mluví. Zbylé hodiny jsme probírali tento film do hloubky, od
vstahů filmových postav až po kvalitu scén a filmové efekty. Dále se probírala
homosexualita a věci s ní spojené. Tento film byl totiž s homosexuální tématikou. Velká
část hodiny se skládala z konverzace žáků s učitelem. Hlavní bylo umět mluvit a paní
učitelka nechala konverzaci volně se rozvíjet.

Volitelné předměty
Zpěv
Zpěv byl dvakrát týdně dvě hodiny. Asi půl hodiny jsme se rozezpívávali. Musím
přiznat, že paní učitelka měla hodiny velmi dobře vedené. V této hodině je více než v

ostatních znát, že žáci zpívat chtějí a ne že zpívají protože je to součást výuky. Repertoár
písní volila paní učitelka společně s žáky a hlavně tak, aby se jim líbily a bavilo je je zpívat.
Etika
Etika je dvouhodina dvakrát týdně. Je to hodina, ve které se diskutuje na dané téma.
V den, kdy jsem se do této hodiny přišla podívat, probírali téma trestu smrti. V předchozím
týdnu shlédli film na toto téma a každý se formou diskuze na toto téma jednou či víckrát
vyjádřil. Učitelé v této hodině jen usměrňovali tok diskuze a sem tam přihodili svůj názor.
Pro mě to bylo velmi těžké, jelikož žáci mluvili velmi rychle a navíc bylo i složité chápat
kontext když neznám mnoho slov v překladu ohledně tohoto tématu. Nakonec hodiny každý
napsal úvahu na toto téma.
Malba
Tato hodina také byla dvouhodinová dvakrát týdně. Odehrávala se ve vedlejší školní
budově, kde se mimo jiné nacházela i dřevořezbářská dílna. Líbilo se mi, že je naprosto na
žácích, co a jakou technikou budou tvořit. Mohli malovat i akrylovými nebo olejovými
barvami na desky či na plátno. Pokud nevěděli, co zrovna dělat pan učitel měl hned mnoho
kreativních nápadů. Ne všichni se odvážili na malbu na plátno, ale ti co se odvážili, byli
plně podporováni a vedeni tak, aby jejich výtvor dopadl co nejlépe. Musím také přiznat že
pan učitel je perfekcionista a jen tak s každým zdánlivě dokončeným dílem není spokojen.
Eurytmie
Eurytmie na této škole měla velmi volný průběh. Šlo hlavně o vlastní práci a
kreativitu žáků. Tím chci říct, že je často paní učitelka nechávala tvořit vlastní formy v
prostoru na hudbu, nebo je nechávala vymýšlet hlásky na básně atd. Probíraly se hodně
temperamenty, jak se lidé s jednotlivými temperamenty chovají a jak působí na své okolí.
Musím přiznat, že se mi eurytmie tam zdála velmi netradiční oproti výukám eurytmie na
školách, které znám.
Plavání
Výuka plavání se odehrávala v plaveckém bazénu asi čtvrt hodiny jízdy od školy.
Trenérka nechala žáky nejprve rozplavat a pak na nějaký čas řekla, co mají plavat. Měli ale
dost volného času na to, aby plavali co chtěli. Jelikož musela výuku přizpůsobit tak, aby ji
zvládali i méně zdatní plavci, z plaveckých stylů vyučovala jen prsový styl a žáci, kteří
uměli i jiné styly měli dost času ve části volného plavání, kdy si mohli plavat jak chtěli.
Přišlo mi to jako dobré odreagování po celém týdnu výuky. Líbilo se mi, že mají žáci
mnoho možností k výuce nějakého sportu pokud chtějí ale nejsou do toho nuceni. Byly dvě
hodiny týdně povinného tělocviku a pak byl volitelní volejbal a plavání.

Ročníkové práce 9. ročníku
Druhý týden mého pobytu v Německu jsem se zúčastnila prezentací ročníkových
prací deváté třídy. Byl k tomu vyhrazen čas ve třech dnech v době vyučování po epoše.
Práce byly velmi dobře vypracovány a bylo vidět, že žáky bavily. Žáci se zabývali pracemi s
různým zaměřením: Znaková řeč, stavba závodního kola, stavba voru, výroba dřevěné
kánoe, architektonické plány na výstavbu sportovního střediska atd.
Jelikož to bylo v době vyučování, žáci celé školy se účastnili a čas na otázky k
autorovi ročníkové práce nebyl nikdy kratší než deset minut. Byl vidět velký zájem jak ze
strany učitelů a žáků, tak ze strany rodičů a rodinných příslušníků, kteří se přišli podívat na
své potomky.

Výstava prezentací ročníkových prací v atriu školy

Volný čas
Ve volném čase jsem často psala texty v němčině do hodin dějin umění. Mnoho času
jsem trávila se Sophií, její rodinou a dětmi z dětského domova.
První víkend jsem byla se Sophií a Janou na rokovém festivale v nedaleké vesnici
jménem Caput.
Druhý pátek, který jsem strávila v Německu, šla skoro celá třída na představení jedné
jejich spolužačky. Bylo to experimentální divadlo, které pojednávalo o sexu a náhledu
dnešní mládeže na něj. Po divadle jsme se Sophií přespaly u Adriana, spolužáka, u kterého
byla ubytovaná Jana. Druhý den jsme byly všechny tři nakupovat dárky pro naše rodiny.
Jana měla asi v polovině našeho výjezdu osmnácté narozeniny. Domluvili jsme se se
Sophií a Adrianem, že je oslavíme návštěvou kina. Byli jsme na „Pirátech z Karibiku“,
samozřejmě v němčině. To bylo třetí víkend a velmi mě těšilo, že tomu filmu rozumím.
Lidé, kteří měli ve škole jako volitelný předmět eurytmii, jeli poslední týden našeho
výjezdu na vystoupení waldorfských škol do Wittenu, kde se konalo eurytmické
několikadenní vystoupení. Měla jsem jet na toto vystoupení s nimi, ale vyskytly se
komplikace, které mi tuto cestu překazily.
Poslední týden mého pobytu bylo ve čtvrtek a v pátek ředitelské volno. Jelikož byla
Sophia na výjezdu s eurytmií, trávila jsem čas s její rodinou a dětmi z dětského domova.
Byla jsem s nimi celý den, jedla, byla na koupališti, hrála si s nimi, hlídala je a pomáhala s
nimi. Oblíbili si mě a já je. Neměla jsem nouzi o to si s někým povídat. Děti se neustále na
něco ptaly a já se jim snažila odpovědět.

Waldorf na rockovém koncertu

Závěr
Jen těžko se mi odjíždělo. Všichni na mě byli milí a přívětiví. Ve škole jsem si našla
mnoho přátel a ještě více mezi dětmi z dětského domova. Se Sophií jsem trávila většinu
svého času a moc mi chybí. Zažila jsem tam mnoho překrásných okamžiků a jsem za ně
ráda. Dostala jsem možnost kdykoli je navštívit a já sama doufám, že jsem tam nebyla
naposledy.

Já, Sophia a dvě dívenky z dětského domova Jesica a Jesie

