Belgie
Written by
Čtvrtek, 10 Leden 2013 07:09 - Last Updated Čtvrtek, 10 Leden 2013 07:17

Dalším pokračováním mezinárodního školního projektu Comenius bylo setkání všech partnerů
v Belgii. Na poznávání nové země se těšila čtyři děvčata z naší školy – Nela Sozanská, Tereza
Hájková, Káťa Skýbová a Soňa Cenknerová. Děvčata byla ubytována v hostitelských rodinách,
se kterými navázala kontakt již před odjezdem. Pro komunikaci s rodinami používala děvčata
anglický jazyk a někdy i mimiku. Do tohoto procvičování jazyka byli zapojeni i čeští rodiče, kteří
si při domlouvání s rodiči z Belgie museli zopakovat své znalosti z anglického i německého
jazyka. Cesta letadlem do Belgie byla pro děvčata velmi vzrušující, neboť některá z nich ještě
vůbec neletěla. Po příjezdu do partnerské školy čekaly na dívky „maminky“, které si je odvezly
domů. Pro učitele byl připravený pracovní program v podobě workshopů, ve kterých
pokračovala společná práce na projektu. S dívkami jsme se pravidelně každý den setkávaly ve
škole, kde se účastnily výuky s belgickými dětmi a měly tak možnost srovnat české a belgické
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vyučování. Odpolední program dívek do pátku zajišťovala jejich náhradní rodina a v sobotu
jsme již všichni včetně ostatních dětí zahraničních partnerů odjeli na výlet do Antwerp. Zde děti
navštívily jednu z nejstarších zoologických zahrad v Evropě, nechybělo ani společné jídlo v
restauraci a prohlídka historické a přístavní části města. Dívky měly možnost zakoupit si drobné
suvenýry pro své blízké a tak v žádném batůžku nechyběla pravá belgická čokoláda. Děvčata si
přivezla spoustu nových zážitků a dojmů a již dalších osm dětí se těší na březnový pobyt v
Polsku.

Postřehy děvčat:

„S rodinou, u které jsme se spolužačkou Soňou bydlely, jsme byly na bowlingu a v Mc Donaldu.
Poznala jsem, jak se belgické děti učí, co dělají o přestávce, co jedí i jak žijí doma. V Belgii se
mi líbilo a ráda jsem tuto zemi poznala.“ Káťa Skýbová

„Belgie se mi líbila. Rodina, kde jsme bydlely, byla hodná. Do školy jsme vstávaly v půl deváté.
V belgické škole se děti nepřezouvají a o přestávkách musí ven na dvůr. Jsem ráda, že my v
naší škole nemusíme chodit v botách.“ Nela Sozanská

„V Belgii jsem prožila příjemný pobyt v náhradní rodině. Líbila se mi procházka městem,
prohlídka zoologické zahrady a mořského světa. Jsem ráda, že jsem se mohla takto podívat do
jiné země.“ Tereza Hájková

„Na letišti jsme viděly sochu čůrajícího chlapečka... Na belgické škole bylo zvláštní, že měli
vyučování do čtyř, což bylo strašné. O přestávkách chodily děti na dvůr, a to měly zase dobrý.
.. Pobyt v Belgii se mi moc líbil a ráda bych tuto zemi navštívila znovu.“ Soňa Cenknerová
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