Co tě v Bavorsku (ve škole, v rodině, ...) nejvíce překvapilo?
Překvapující pro mě bylo to, jak jejich krajina vypadala „čistě a upraveně“. Také mě
překvapilo, kolik lidí jezdilo do školy na kole. Kolo bylo vlastně pro ně dobrý a spolehlivý
dopravní prostředek. Záviděla jsem jim jejich silnice ve výborném stavu a „bez záplat“.
Bydlet v Německu, hned si koupím motorku či alespoň skútra :-).
Odpadkové koše jsou na chodbách, ne ve třídách. Němci se mnohem víc starají o třídění
odpadu. Také mě zaujala jejich bezstarostnost, pohoda a to, jak často telefonují.
Třeba to, že mají prázdniny šest týdnů, ale začínají až 1. srpna. Také to, že mají ve škole
dvouhodinovky. Nebo co se týče jídla – nejdřív se snědlo hlavní jídlo a až potom se začal jíst
salát.
Nejvíce asi ohleduplnost řidičů automobilů k cyklistům a s tím související úžasné množství
cyklostezek. Dále to, jak mají uspořádanou výuku a rozdělení přestávek. Celková
pohostinnost německé rodiny, ve které jsem měla možnost strávit deset dní.
Nejvíce mě překvapila upravenost okolí. Je to opravdu rozdíl – bydlet 16 let v České
republice a potom odjet do Německa, které patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země
Evropy. Krásně upravené chodníky, silnice, parky...všechno jako v pohádce.
Překvapilo mě, že v této oblasti jezdí hodně lidí do práce nebo do školy na kole. Líbilo se mi,
že zde měli vybudovanou hustou síť cyklistických stezek. Zaujalo mě, že jsem v rodině téměř
neobědvali, zato večeře byly bohaté. Ochutnala jsem i zvláštní bílé párky se sladkou hořčicí a
eintopf. Ve škole mě překvapilo časové rozdělení hodin. Asi bych si těžko zvykala na to, že
mezi 1. a 2. hodinou není téměř žádná přestávka.
V rodině mě nejvíce překvapilo to, že nejí polévky a ke snídani nemají teplý čaj, ale to se
týkalo mojí rodiny, není to tak všude.
Překvapilo mě, že mají Němci tak obrovské a prostorné domy. I když jsou v rodině třeba jen
tři, mají vše enormní.
Moc se mi nelíbilo, že mají ve škole dvouhodinovky – myslím si totiž, že ta druhá hodina už
je potom napůl zbytečná.
To, že jsou opravdu tak bezohlední, jak mi říkali kamarádi z předchozí výměny. Mají doma
šílený nepořádek a vůbec jim to nevadí. A jinak, že hrozně dobře vaří :-).
Němci neměli problém s tím, že jsme mluvili anglicky. Buď na angličtinu přešli taky, nebo se
snažili gestikulovat, ukazovat a mluvit hodně jednoduše německy. Prostě, že se snažili.
Ohleduplnost řidičů k cyklistům a chodcům, dodržování třídění odpadků, kroje, jezera.
Jsou docela přátelští – když přijdou třeba do obchodu, zdraví se neformálně.
Nejvíce mě překvapil celkový styl života. Všichni se všude chovají jako doma, stále plný dům
lidí, nikdo nikam nespěchá. Žádné starosti s tím, že není poklizeno.

V rodině mě zaujal přesný časový rozvrh – 6:00 budíček, potom 20 minut na koupelnu, 15
minut snídaně, 7:00 odjezd – ani o minutu dřív či dýl.
Připadá mi, že život v Bavorsku je pohodovější, pomalejší a více společenský. Ve škole je
více volnosti a tím, že nejdůležitější jsou čtyři hlavní písemky, se celý rok nebere tak moc
vážně jako v České republice. Ve škole je často zkrácené vyučování.
Nejvíce mě překvapilo, kolik cyklistů se všude vyskytovalo. Na kole jsme jezdili pořád – do
školy, do města, k jezeru i na některé večerní akce. Mají k tomu i výborné podmínky – krásné
cyklistické stezky, téměř rovné silničky v krásné krajině a velmi ohleduplné řidiče. U školy
nebylo téměř potřeba parkoviště pro auta, zato parkoviště pro kola bylo naprosto nezbytné a
neustále plné.

