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Zpráva o zahraniční stáži 2. ročníku na škole v bavorském Prienu am Chiemsee
Termín konání: 20. 6. - 25. 6. 2010
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Cílem tohoto výjezdu byla spolupráce s waldorfskou školou v Prienu am Chiemsee.
Jednalo se o týden, který mohli čeští studenti strávit se stejně starými žáky z prienské
waldorfské školy a který byl po dohodě s prienskými učiteli zacílen zejména na společné
sportovní a kulturně-poznávací aktivity.

V neděli jsme docestovali do německého Prienu a ubytovali jsme se ve zdejší
waldorfské škole. Následovala prohlídka školního komplexu budov a pavilonů s výkladem.
V pondělí jsme lodí navštívili ostrovy na Chiemsee. Zde jsme si prohlédli starý
románský klášter a zámek Herrenchiemsee, jenž byl postaven ve versaillském stylu.
Odpoledne studenti z obou škol uspořádali basketbalový a volejbalový turnaj, který všechny
sblížil.
V úterý se obě třídy ráno ve vyučování setkaly a proběhla vzájemná prezentace. Čeští
studenti představili v německém a anglickém jazyce geografickou polohu České republiky,
národní kulturní památky a známé české osobnosti. Na oplátku pak prienští představili svou
školu i město. Poté jsme společně podnikli vysokohorskou túru do Alp. Odpoledne jsme
navštívili prienský labyrint u lutheránského Christuskirche. Večer studenti hráli míčové hry
ve výborně vybavené tělocvičně.
Ve středu jsme podnikli celodenní výlet do rakouského Salzburgu. Provázel nás pan
Gilck – waldorfský učitel a dlouhodobý mentor naší školy. Navštívili jsme velké
přírodovědné muzeum Haus der Natur, rodiště W. A. Mozarta, staré hradby města
a vyhlídkový okruh. Večer někteří studenti opět trénovali v tělocvičně, jiní společně
s německými studenty fandili při přenosu utkání z Mistrovství světa ve fotbale.
Ve čtvrtek jsme se s prienskými studenty vypravili na cyklistický výlet do přírodní
rezervace kolem místních jezer, kde jsme se koupali a hráli plážový volejbal. Poté jsme
pokračovali v trase kolem Chiemsee. Zpátky jsme se vraceli lodí. Večer probíhalo srdečné
rozloučení s prienskýmiu studenty i učiteli.
V pátek jsme se vraceli zpátky do Prahy.
Výjezd se velmi vydařil, studenti navázali kontakty s německými žáky, procvičovali si
konverzační angličtinu i němčinu, společně sportovali a vyměňovali si své zkušenosti.

V Praze dne 13. 7. 2010
Adéla Hattanová
třídní učitelka

