Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt do Německa
Do Berlína nejen za poznáním?
První zahraniční výjezd /v rámci projektu “Za jazyky do světa“/: 12. října – 12 žáků – směr
Spolková republika Německo - cíl naší cesty: Berlín …. nejen za poznáním, ale i za
vzděláváním …tolik očekávaný…..sliboval atraktivní program a velké zážitky!
Především ubytování v německých rodinách, každodenní dopolední výuku v partnerské
jazykové škole Carl Duisberg a bohatý odpolední program.

Naší první zastávkou bylo město Postupim.
Poté už následoval několikadenní poznávací maraton berlínských reálií: historické a moderní
architektury, západní i východní části města, nezbytné seznámení s historií i běžným
moderním životním stylem dnešního Berlína.
V průběhu několika dní jsme zhlédli a prozkoumali různá zákoutí Berlína. Viděli jsme mnoho
zajímavých památek, jako jsou bývalá Berlínská zeď, Braniborská brána, Vítězný sloup, Check
point Charlie, Ostrov muzejí, Charlottenburg , nesmíme zapomenout ani na Alexanderplatz,
bulvár Unter der Linden či Kurfürstendamm, zelený park Tiergartzen….navštívili jsme i
Pergamonmuseum, budovu Říšského sněmu, Legoland ….. absolvovali důkladnou
„Stadtrundfahrt“ či prohlídku Památníku a muzea Berlínské zdi.
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Neméně zajímavě jsme však dobývali město i našimi privátními výpravami do nákupních
center v osobním volnu či společenskou konverzací v hostitelských rodinách! 
Na zpáteční cestě jsme krátce navštívili i město Drážďany.
Ne všechno vyšlo tak, jak bychom si přáli, protože počasí ani ten nejlepší projekt na světě
prostě nezaručí: přesto jsme ale všichni strávili skvělý týden, plný zážitků a vrátili se obohaceni jazykovými zkušenostmi, dojmy a novým poznáním spokojeni – domů!

Mgr. Lenka Schajerová
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