Které akce připravené německými učiteli tě nejvíce zaujaly?
Nejvíce mě zaujala návštěva Mercedesu. Byli zde velmi příjemní lidé, dokonce jsme si mohli
sednout do auta za 3 miliony korun, což se v budoucnu všem určitě nepoštěstí.
Nejvíce mě zaujal výlet na zámek Neuschwanstein, do města Füβen a nádherný muzikál
Ludvík II, pro svoji úžasně zpracovanou scénu. I když jsem moc nerozuměla, pochopila jsem,
o co tam jde.
Zaujala mě návštěva SOS-Kinderdorf, i když jsem ji bohužel neabsolvovala až do konce.
Líbily se mi různé hodiny ve škole, které si pro nás připravili různí učitelé, ačkoliv jsem měla
nejdříve strach, že jim vůbec nebudu rozumět.
Asi nejvíce se mi líbila návštěva zámku Neuschwansteinu. Dále byla velice zajímavá
prohlídka firmy Mercedes, nemohu nezmínit také prohlídku dětskou vesničkou (SOS). A
nakonec i výlet do Alp byl fajn. Zpočátku to vypadalo všelijak, ale námaha za to určitě stála.
Zajímavé byly některé hodiny. Například němčina s p. Sikorem, který žil do patnácti v ČR.
Hudebka byla také úžasná.
Velmi mě překvapilo, že jeden německý učitel uměl výborně mluvit česky. To bylo opravdu
nečekané a velmi milé. Celá hodina s ním byla úžasná. Ještě teď se musím usmívat, když si na
toho milého postaršího pána vzpomenu.
Nejvíce zajímavá pro mě byla návštěva pohádkového zámku Neuschwanstein. Avšak uvnitř
mě zámek až tak nenadchnul, připadal mi lehce přezdobený a „kýčovitý“. Koupání v jezeře za
bouřky před divadlem se stalo také jedním z mnoha úsměvných zážitků z Německa.
Asi nejvíc se mi líbilo v SOS vesničce a taky v Mercedesu. Kdo by se nechtěl „projet“ v tak
krásnejch autech …?:-) Vlastně se mi nakonec líbilo téměř všechno, hory jsme taky zvládli :-)
Jen ta exkurze do pojišťovny pro mě byla úplně nezajímavá – ale to bude asi hlavně tím, že se
nezajímám o věci tohohle druhu.
Nejde říct, že nějaká akce byla zajímavá více nebo méně. Program byl určitě hodně pestrý
a všechny akce taky. Možná bych vynechala návštěvu spořitelny …
„Německo“ byl krásný, nezapomenutelný výlet a část školního roku. V Německu jsme
absolvovali dlouhý výlet, kde jsme zhlédli sídlo Ludvíka II. Poté koupání v jezeře a příběh
Ludvíka II. formou úžasného muzikálu. Nezapomenutelné jsou také Alpy.
Túra do Alp. Vynechala bych tu cestu do kopce. Potom ale cesta po pěšince lesem rovně
a z kopce byla úžasná.

