Proč se (ne)účastnit výměnného pobytu aneb co pobyt dal a vzal...
Více věcí mi pobyt dal – například jsem se osamostatnila, vyzkoušela jsem si, jaké je to být
v cizí zemi, domluvit se cizím jazykem a musela jsem se spoléhat jen sama na sebe.
A vzal mi docela dost nervů...
Mohla jsem poznat, jak se žije někde jinde, seznámila jsem se s novými kamarády a užila
jsem si spoustu legrace.
Určitě účastnit, pokud chceš získat zkušenosti a zážitky. Věř tomu, že na to nikdy
nezapomeneš. Možná. Asi jak kdo!!! A nebo na to budeš chtít hrozně rychle zapomenout, ale
ber to tak...je to zkušenost.
Je to určitě výborná zkušenost, člověk pozná nové lidi, věci, zdokonalí se v cizích jazycích.
Ale ty nervy před tím! Člověk se tak trochu i osamostatní a začne si více vážit věcí, které bral
dříve za samozřejmé.
Především mi pobyt vzal 75 euro. Vzhledem k tomu, že jsem s tím počítala mě to ale až tak
nepřekvapilo. V podstatě byl celý pobyt o pocitech – vzal spoustu starých pout a jako bonus
jich spousta nových vznikla.
Myslím si, že výměnný pobyt je dobrá věc, protože máme šanci poznat jinou zemi, jiné
zvyky, odlišné postupy ve škole... Také jsem velmi ráda, že můžu poslouchat němčinu od
rodilých mluvčí, a tak se i něco přiučit.
S německým partnerem jsme si moc nerozuměli, ale i přes některé útrapy spojené s pobytem
v německé rodině jsem velmi ráda, že jsem zde byla.
Rozhodně pokrok v němčině – spíš že se pak člověk tolik nebojí mluvit a jde to skoro
automaticky. Dal kamarády.
Vzal – trochu času, který jsem ale nemohla strávit lépe.
Určitě je to hodně náročné po finanční stránce – jak pobyt Němců tady, tak potom i náš pobyt
v Německu. Na druhou stranu málokdo má asi možnost podívat se na takovou dobu do
Německa a žít přímo u nějaké rodiny...
No...poznala jsem další kus země, o kterou jsem se vždy velmi zajímala.
Je to užitečná zkušenost. Zjistíte, co vydržíte a jak dokážete zvládnout nové situace, jak rychle
se umíte přizpůsobit. Naučila jsem se trpělivosti a tomu, jak nacházet kompromisy...
Pobyt mi dal nové zkušenosti – poznala jsem nové lidi, prostředí, zvyky, jídlo. Dodal mi více
sebevědomí, nová přátelství, poznání, zdokonalení v cizím jazyce.
Dal: nové kamarády (jak německé tak i české), spoustu zážitků a zkušeností, nová slovíčka,
jedenáctidenní prázdniny před koncem školního roku, 10 dnů volnější školy na podzim...
Vzal: spoustu dní školy :-) !!!

Proč jo?Určitě poznáte, jak se žije v jiné zemi, v jiné rodině...hodně mladých lidí chce v téhle
době odjet pracovat do ciziny (třeba jako au-pair) a tohle je určitě takový lehký základ. Pokud
po dvou dnech zjistíte, že už ani minutu nevydržíte bez maminky, nemá potom cenu odjíždět
někam na vlastní pěst. Taky si uvědomíte, co všechno máte doma a v čem je vaše rodina
jedinečná. A navíc velmi vysoká koncentrace zážitků během těch deseti dnů.
Na tuto otázku odpovím zcela subjektivně, protože každý má určitě odlišný názor. Mně
výměnný pobyt nevzal nic, čeho bych litovala, ale naopak mi dal hodně. Musela jsem se
v některých situacích spolehnout jen sama na sebe a zjistila jsem, jak bídně jsem na tom se
svým uměním mluvit anglicky. Dal mi dost užitečných zkušeností do života a taky nové
přátele.

