Co bys doporučil ostatním účastníkům výměny?
Rozhodně se výměny nebát, můj strach byl zbytečný, protože pobyt v Německu byl prostě
fajn. A taky všechno zlé je k něčemu dobré :-).
Aby se před výměnou pořádně doma vyspali, protože tam na to není čas a aby si to pořádně
užili.
Využívej všechny možnosti, které ti budou nabídnuty! A taky si užívej každý moment, kdy
tam můžeš být! Ale všechno je moc individuální, takže je těžké vám něco doporučovat. Třeba
budeš rád, že to tam vůbec přežiješ.
Obrnit se trpělivostí. Němci (nebo alespoň většina z nich) jsou tak trochu felgmatici, co se
týče času. Nějaká ta „minutka“ je nemůže rozházet. Je také dobré si trochu předem promyslet
to, co byste v Německu chtěli dělat.
Účastníkům bych doporučila, aby se vůbec ničeho nebáli a jen se těšili a těšili. Strach a
nejistota zmizí hned po příjezdu do Německa.
Nejspíš bych jim doporučila, aby neměli strach, protože se vždy nějak domluví. A také to, aby
se do Německa těšili a nezapomněli si foťák.
Doporučila bych obrnit se velkou trpělivostí. Ať se snaží být přizpůsobiví – Němci jsou prostě
jiní.
Hlavně žádný strach. Bylo to mnohem lepší, než jsem si představovala a vše, čeho jsem se
obávala, dopadlo dobře. Berte to jako dovolenou – a navíc se zlepšíte v němčině :-).
Určitě je fajn, když nemusíte být se „svým“ Němcem pořád sami. Nejlepší je podle mě být
s jednou nebo se dvěma dalšíma dvojcema. To si pak popovídáte a přitom se nerozdělíte na
skupinky Čechů a Němců.
Vzít si s sebou boty na hory :-).
Ať se nestresují, ať to berou tak, jak to je, ale ať nečekají žádné zázraky.
Nebát se a jít do toho, usmívat se, nebát se komunikovat.
Doporučila bych německé pivo a Radler, Alpy, ale hlavně jít do všeho naplno.
Hlavně to, ať se nebojí cokoliv své hostitelské rodině říct a o cokoliv je požádat. Pokud je
první den na snídani požádáte o čaj a další dny nic neřeknete, budete pít už jen čaj, čaj, čaj...
Snažte se co nejvíc konverzovat a neomezovat se pouze na „yes“, „no problem“ nebo „ok“.
Zvládli jsme to my všichni, zvládnete to i vy!A ještě jedna důležitá věc – uvědomte si, co
všechno musí zvládnout, zajistit, obstarat, zařídit a zorganizovat naše paní profesorka
Pokorná, a proto se jí snažte ve všem vyjít vstříc a co nejvíc jí pomáhat.

