
Hodnocení mezinárodních konferencí studenty

Konference projektu v Německu, 20.10.2015 – 25.10.2015, Max-Planck Gymnasium, Duisburg 

Aneta Šimková:

Již kolem 4. hodiny úterního rána jsme měli sraz na Pražském letišti. Bylo zde takřka liduprázdno. Hned co jsme se dostali do
cílového města Duisburgu, se nás ujaly hostitelské rodiny a provedli nás po něm. Také jsme se podívali do místního muzea historie.
Duisburg je velké a nádherné město. Další den nám začaly workshopy, kterých jsme se účastnili od středy do pátku společně s
dalšími aktivitami, jako bylo například hraní bowlingu a projížďka lodí. V těchto workshopech jsme si mohli zvolit jedno ze tří
témat. Jednalo se o hudbu, tanec a natáčení videí. Pro mě byla jasná volba hudba. Učitel, kterého jsme na tento workshop měli, byl
neuvěřitelně zábavný a dokázal si udržet naši pozornost po celou dobu. Zpívali jsme zde, kdo uměl, tak hrál na hudební nástroj a
všichni  jsme si  tyto hodiny velice  užívali.  V pátek se  pak včetně připravené prezentace o naší  zemi ukazovali,  co jsme si  na
workshopech během tří dní nacvičili. Úplně nakonec byla ochutnávka Evropských jídel, do které jsme přispěli našimi bramboráky a
vánočním cukrovím. Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost si něco takového vyzkoušet. Po vylosování mého jména do tohoto
projektu jsem přemýšlela, jestli mám vůbec jet. Netušila jsem, co mě čeká a trošku jsem se toho obávala. Teď už ale vím, že kdybych
nejela, tak bych toho velice litovala.   

Jan Bambousek:

Cesta začala v úterý, pro většinu z nás už ve dvě ráno, o dvě hodiny později jsme se totiž měli potkat na Letišti Václava Havla. Vše
proběhlo hladce (včetně bezpečnostní prohlídky) a už za pár hodin jsme vystupovali z letadla v Düsseldorfu. Teď už stačilo pár minut
na to, abychom se poprvé setkali s našimi hostiteli (které jsem do té doby neznal, protože jsem s nimi ještě nebyl v kontaktu). Na
první pohled jsme si padli do oka! Následovala prohlídka města, první oběd a první večer v  rodině. Společný večer nebyl moc
dlouhý, protože jsme všichni byli unavení.
Další ráno nás přivítal ředitel Gymnázia Maxe Plancka, a dokonce nám zahrála místní kapela. Krátce na to jsme se představili a
roztřídili jsme se do skupinek na workshopy, ze kterých jsem si já vybral hudební. Už po několika minutách jsem měl možnost
poznat učitele, který byl doopravdy úžasný. Až do poslední chvíle mě nepřestával udivovat svým přístupem i chováním (v dobrém
slova smyslu).
Další skutečnost, která mě z naší cesty zaujala, byl celkový vztah obyvatelů Porúří k jejich starému industriálnímu zařízení. Tento
fakt nám byl připomenut nejen na projížďce po Rýnu, kde jsme měli možnost vidět největší vnitrostátní přístav v Evropě, ale i při
návštěvě Gasometeru, nebo starých vysokých pecí v Landshaftsparku, které byly předělané na kombinaci muzea, lezeckého parku,
potápěčského areálu a mnoho dalšího. Myslím, že návštěva tohoto parku pro mě byla největším zážitkem celé návštěvy Německa.
Celkově myslím, že se výlet vydařil, a kdybych měl možnost, tak se hned sbalím a pojedu znova.

Kateřina Pechmanová:
Tak jako už několikátý rok se i letos zúčastnili vybraní žáci z 2. ročníku a sexty podzimní konference projektu E4U. Tentokráte se
konala v německém Duisburgu, kam se cestovalo letadlem, což pro některé studenty bylo premiérou. 
Během pobytu jsme pak pracovali hlavně ve workshopech, které jsme si vybrali. Celkem byli tři, a to filmování, muzika a tanec. Co
se nám podařilo na hodinách zde strávených natrénovat, to jsme pak předvedli ostatním v pátek večer, po prezentacích jednotlivých
partnerských škol.
Samozřejmě  jsme  ale  také  poznávali  Duisburg  a  jeho  okolí.  Navštívili  jsme  duisburgské  muzeum,  radnici,  gasometer,
Landschaftspark a nebo nákupní centrum. Měli jsme také výlet lodí a jeden večer jsme strávili na bowlingu.   
Moc jsme si užili i páteční večer, který znamenal prezentace studentů ze všech zemí a Evropský stůl plný nejrůznějších pokrmů. Naše
prezentace se opravdu vyvedla a sklidila velkou vlnu kladné kritiky. Moc se líbila i naše polka. Velkou radost nám také udělala
obliba, které se těšily naše bramboráky a vánoční cukroví, které jsme upekli již doma a přivezli. Velmi zajímavé pro nás bylo také
ochutnat jídla jiných zemí.
Nevšedním zážitkem bylo i bydlení u německých rodin. Ty se o nás ale dobře staraly a tak se nám u nich líbilo. Bylo to pro nás
přínosné nejen jako nová zkušenost, ale i na procvičování angličtiny, jelikož ta pro nás byla jedinou možností jak se dorozumět, tudíž
jsme ji museli používat neustále.  
Čas strávený v Německu se nám moc líbil. Bylo skvělé poznat tolik nových lidí z  různých zemí, nalézt nové kamarády a doufáme, že
naše přátelství s nimi vydrží ještě dlouho. Děkujeme

Viktor Semančík:
O zúčastnění se v projektu Europe 4U you jsem dlouho nerozmýšlel. Byla to pro mě nová výzva, od které jsem si sliboval plno
zážitků a zkušeností.  Jsem opravdu šťastný, že jsem nakonec měl tu možnost vyrazit na zahajovací konferenci v Duisburgu. Po
dlouhé cestě až na úplný západ Německa jsme se tam najednou ocitli s úplně cizími lidmi, v cizích rodinách a v cizím prostředí.

Na začátku tohoto týdne proběhlo zahájení konference s vystoupením školního dechového orchestru. Poprvé jsme měli
možnost setkat se se studenty a učiteli z ostatních zemí a všem se představit. V prvních dnech jsme moc nekomunikovali s ostatními,
možná jsme nevěděli jak na to. Více nás sblížil až bowling nebo práce v mezinárodních skupinách. Skupiny navštěvovaly jednotlivé
„workshopy“ a ty byly rozděleny na tři části: film, tanec a hudba. Cílem bylo připravit nějaké vystoupení pro „prezentační večer“.
Někdy byl program trochu nedomyšlený a zmatený, ale to se dalo přehlédnout. Jeli jsme lodí, navštívili jsme muzea, radnici a také
„Landschaftspark“, což je opuštěná industriální zóna. V pátek se uskutečnil prezentační večer, kde měla každá delegace představit
připravenou prezentaci o své zemi a také se předváděly výsledky workshopů.

Tento týden hodnotím velice pozitivně, protože splnil moje očekávání. Poznal jsem nové lidi a mám nové přátele po celé
Evropě.   


