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Zpráva o třídní cestě 3. ročníku do Estonska
  Ve  třetím  ročníku  se  studenti  waldorfského  lycea 
tradičně  účastní  týdenní  poznávací  cesty  do  zahraničí. 
Třídní cesta do Estonska se uskutečnila v rámci projektu 
„Vzdělávání  pro  adaptabilitu“,  podpořeného  programem 
OPPA,  a  to  jako  součást  aktivity  1:  Zahraniční  stáže 
studentů. Trvala od 25. dubna do 2. května 2010.
   O  cíli  cesty  jsme  dlouho přemýšleli.  Estonsko  jsme 
zvolili z několika důvodů. Pobaltí jako takové vyplynulo 
ze společné diskuse učitelů a studentů. Některé studenty to 
táhlo na východ (Ukrajina, Rusko), jiné lákalo Finsko a 
severské země (které jsou poměrně drahé) a třetí  (malá) 
skupina  se  zarytě  odmítala  vzdát  vyspělých  západních 
zemí.  Estonsko  jsme  nakonec  zvolili  proto,  že  na  naší 
škole  vyučuje  informatiku  Milan  Horák,  tohoto  času 
předseda Česko-estonského klubu. Ten se nadšeně zapojil 
do  organizace  cesty  s vidinou  navázání  užšího  vztahu 
mezi  českými  a  estonskými  waldorfskými  školami. 
Zkontaktovali jsme Waldorfgümnaasium v jihoestonském 
Tartu  a  začali  jsme  společně  plánovat  program.  Jako 
komunikační jazyk byla zvolena angličtina.    

Cesta do Estonska trvá cca 30 hodin a je tedy třeba po 
20 hodinách udělat povinnou zastávku pro řidiče. Tak jsme 
dostali možnost navštívit v pondělí 26. dubna druhé největší 
litevské město Kaunas. Naši studenti  se rozdělili  do dvou 
pracovních skupin (přírodovědecké a umělecké) a vydali se 
zkoumat pod vedením svých učitelů město. Přírodovědecká 
skupina se věnovala zejména zkoumání záplavových oblastí 
řek,  umělecká  skupina  se  vydala  blíže  poznat  historické 
centrum.  Práce  v těchto  skupinách  se  v programu 
objevovala  i  v následujících  dnech.  Praktickým výstupem 
jsou cestovní deníky jednotlivých studentů.

Do  Tartu  jsme  dorazili  v úterý  27.  dubna  v ranních 
hodinách.  Uvítala  nás  Kaie  Konsap,  třídní  učitelka  3. 
ročníku.  Provedla  nás  školou  a  zařídila  nám  ubytování 
v tělocvičně.  Den  jsme  věnovali  poznávání  Tartu.  Čeští 
učitelé se odpoledne sešli s paní Konsap a ředitelem školy 
Kadri  Sügisem  nad  konkrétními  body  programu 
následujících dní. Společné aktivity obou škol jsme umístili 
zejména do čtvrtka a pátku, neboť ve středu čekala místní 
třeťáky maturitní písemná práce ze základů společenských 
věd (v Estonsku končí střední škola 3. ročníkem).
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Ve středu 28. dubna jsme vyrazili na výlet do Tallinnu, hlavního přístavního města země. Jedná 
se  o  historické  město  s téměř  kompletními  hradbami,  plné  nádherných  hanzovních  domů  ze 
středověkých dob. Nemohli jsme si odpustit také návštěvu útesu Türisalu, abychom mohli obdivovat 
Baltské moře  nejen z přístavní  hráze.  Ve večerních hodinách proběhlo první  setkání  s estonskými 
studenty 3. ročníku. Jednalo se o neformální seznámení formou poznávacích her, které si připravily 
obě strany, česká i estonská.

Ve čtvrtek 29. dubna ráno naši studenti v eurytmickém sále školy prezentovali Českou republiku 
a  Waldorfské  lyceum v Praze.  Jednalo  se  o  promítání  fotografií  s komentářem v angličtině,  zpěv 
českých lidových písní, ochutnávku českých buchet. Tohoto programu se zúčastnil všechny ročníky 
místní střední školy,  včetně učitelů. Po skončení prezentace jsme se vydali  společně se studenty 2. 
ročníku gymnázia  do přírodní  rezervace  Alam-Pedja.  Estonští  studenti  v minulém školním roce  o 
tomto území zpracovávali projektovou práci, takže se nám stali výbornými průvodci a učiteli. Získali 
jsme tak možnost zhlédnout panenskou rašeliništní oblast nevídaných rozměrů. Odpoledne jsme ve 
stejném složení navštívili hraniční jezero Peipsi.

Na  pátek  30.  dubna  pro  nás  estonští  třeťáci  připravili  poznávací  cestu  jižním  Estonskem. 
Navštívili jsme morénovou krajinu, oblast ledovcových jezer,  pomník estonských partyzánů a také 
malebný skanzen s tradičními stavbami této oblasti.  Tento společný výlet významně posílil  vztahy 
mezi českou a estonskou skupinou.

V sobotu 1. května jsme při zastávce na zpáteční cestě navštívili hlavní litevské město Vilnius. 
Pozornost jsme věnovali historickému centru, umělecké čtvrti Užupis a židovským památkám, které 
zde zanechala kdysi nejpočetnější židovská komunita v Evropě.

Zahraniční výjezd nám umožnil seznámení nejen s Estonskou zemí, ale také s mentalitou tohoto 
severského národa. Díky kontaktu s Tartu Waldorfgümnaasium, s jeho studenty a učiteli, jsme dostali 
možnost nahlédnout do estonské duše. Tradiční společná výuka ve školních lavicích se neuskutečnila 
z důvodů časových a zároveň jazykových. Společné výlety do estonské přírody obohacené výukovými 
prvky ze  strany  estonských  studentů  a  paní  učitelky Konsap  však  byly  velmi  přínosné.  I  během 
krátkého pobytu v Tartu tak mohl vzniknout úzký kontakt mezi českými a estonskými studenty, který 
by se při čase stráveném v lavicích mohl začít za tuto dobu sotva rozvíjet. Kromě osobních kontaktů 
jsme tak získali také novou partnerskou školu.  Příští rok je řada na nás, abychom přijali estonskou 
třídu v Čechách. Doufejme, že jí budeme dobrými průvodci…

V Praze dne 5. 6. 2010

 Ondřej Ševčík, třídní učitel
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