Všichni jsme měli sraz brzo ráno v Bolaticích na parkovišti u obchodu. Po cestě jsme
vyzvedli polské děti. Cesta celý den byla náročná a dlouhá, ale všichni to zvládli. Když jsme
dojeli do Rendsburgu, tak ve školním sále se rozdělovalo do rodin. O víkendu jsme měli
program s rodinou. Já jsem byla v městě Kiel v nákupním centru. Další den v neděli jsem opět
byla s rodinou v Kielu na ledové ploše bruslit. V pondělí nám začal společný program. Ráno
jsme se všichni sešli před školou a šli jsme do tělocvičny. Bylo pro nás připraveno 7 disciplín.
Když jsme to měli hotové, tak jsme hráli fotbal. A pak jsme dostali na oběd ve škole pizzu.
Jako poslední program dne byla návštěva starosty na radnici. Další den jsme měli sraz před
vlakovým nádražím a jeli jsme do FunParku. A zase vlakem domů. Další den ve škole jsme
byli rozděleni do 3 skupin. První skupina pekla 4 druhy cukroví, další zdobila rámečky s
našimi fotkami a třetí lezli na horolezeckou stěnu a zakončení programu byl bowling. Myslím
si, že si ho každý užil a bavil se. Poslední den se jelo na trhy do Flensburgu, kde jsme měli čas
si projít dlouhou ulici s obchody a nakoupit třeba dárky k Vánocům. A zase hodinová cesta
vlakem domu. Někteří ještě jeli domu si zabalit poslední věci. A měli jsme sraz v tom sále u
školy. Na podiu byly různé fyzikální pokusy. Dál následovalo dlouhé loučení jak s kamarády,
tak s rodinou, u které jsme bydleli. Naskládali naše tašky a kufry do autobusu. A vyjížděli
jsme kolem 10. hodiny. Jeli jsme celou noc a uběhlo to docela dost rychle, skoro všichni
aspoň chvilku prospali. V Bolaticích jsme byli kolem 11 hodin dopoledne. A takhle končí
celý výměnný pobyt v Německu. Já jsem si to užila moc a myslím si, že i ostatní. A budou mi
chybět
všichnilidiz PolskaiNěmecka.
Eliška
Theuerová

V pátek 1.12. jsme se v 5:45 sešli na parkovišti u obchodního domu, odkud nás pár rodičů
odvezlo do polského města Krzanowice. Odtud nás autobus odvezl do školy v Rudách, kde
jsme nabrali Poláky. Cesta do Rendsburgu trvala s přestávkami asi 13 hodin. Když jsme dojeli
do německé školy, vzali nás do místnosti, které říkali "Europaforum". Tam si nás "rozebrali"
a odvezli do nového domova. V sobotu jsme šli ještě s osmi dalšími lidmi do města. Tam jsme
nakupovali, bruslili a bavili se. Bylo tam i pár dalších Čechů, takže jsme byli rádi, že jsme se
potkali, protože zbytek lidí byli každý sám. Večer k nám přišlo na návštěvu pár spolužáků,
takže sobotu jsem si užil. V neděli jsme se domluvili, že půjdeme plavat, takže okolo 11:00
jsme se sešli v parku a šli jsme. Na bazénu jsme potkali ještě jednoho spolužáka, takže nás
tam bylo 6. Moc se mi tam líbilo a i ostatní byli spokojení, tak jsme se rozhodli tam zůstat šest

hodin. Byli tam dva velké plavecké bazény, tobogán a spousta dalších věcí. Večer jsme zase
byli u mě. V pondělí jsme se konečně viděli všichni. Kolem devíti hodin jsme šli do sportovní
haly, kde pro nás připravili soutěže jako skok do dálky, běh a další. Já jsem byl spokojený,
protože jsem byl čtvrtý. Potom jsme hráli futsal. Pak nám jeden pan učitel udělal na oběd
pizzu. Odpoledne jsme byli na radnici, kde nám pan starosta vykládal něco o historii města,
partnerských městech apod. Potom jsme měli volný čas asi do šesti hodin a mohli jsme
nakupovat. V úterý jsme jeli do Funcentra. Tam byla spousta různých "atrakcí", třeba
trampolíny, průlezky, autíčka nebo lanová dráha. Taky tam byl obchůdek se suvenýry a já
mohl nakoupit dárky. odpoledne jsme šli jak jinak než nakupovat. Vrátili jsme se okolo čtyř
hodin, udělali si fotku a šli domů. Ve středu jsme šli do školy, kde nás rozdělily do tří skupin.
Jedna skupina lezla na horolezeckou stěnu, druhá skupina vyráběla rámečky na fotky a třetí
(ve které jsem byl i já) pekla cukroví. To nám zabralo asi hodinu a půl a pak jsme šli hrát
bowling. Rozdělili jsme se do skupin po šesti lidech a hráli dvě hodiny. Kolem pěti hodin
jsme se vrátili domů. Čtvrtek byl poslední den. Jeli jsme do města Flensburg na takové menší
vánoční trhy. Tam jsme chodili a nakupovali asi dvě hodiny. Vlakem jsme se vrátili do
Rendsburgu a rozešli se domů. Sbalili jsme si věci a naposledy odcházeli z našeho dočasného
domova. Šli jsme do školy do Europafora, na "zábavný" večer. Němci, Poláci i my Češi jsme
měli připravené menší fyzikální a vědecké projekty. To trvalo asi dvě hodiny. Pak už jen
focení, loučení a odjezd. Nikomu se domů moc nechtělo a někteří i brečeli. Vraceli jsme se
znovu asi 13 hodin. Cestou jsme vyložili Poláky a na autobusovém nádraží si nás vzali rodiče,
nebo
nás
odvezlten,kdomělzrovnamísto.
V Německu se mi líbilo a byl to moc hezký týden. Už se těším, až přijedou Němci a Poláci
příští
rok
k
nám.
Štěpán
Plaček

Výměnný pobyt se odehrával v Německém Rendsburgu poblíž Hamburgu. Cesta byla velmi
dlouhá, trvala vyčerpávajících 14 hodin z Bolatic, ale byla velmi vtipná… První zastávka byla
Polsko, kde jsme museli nabrat polské žáky a jejich paní učitelku. Jakmile jsme dojeli do
Rendsburgu, tak jsme se všichni sešli ve velkém školním sálu s názvem "Europaforum".
Všichni jsme byli rozděleni do jednotlivých rodin. Druhý den jsme se všichni sešli na
Vánočníchtrzíchašlijsmesizabruslit☺.

Byl to velmi vyčerpávající den. Třetí den, což byla neděle, jsme se všichni sešli u našeho
kamaráda Štěpána a společně jsme vyrazili na bazén. Bazén byl velmi velký, měl tobogán,
skokánky atd. Po bazénu si nás rodina odvezla zpátky domů. V pondělí jsme se všichni sešli
u školy a šlo se do velké tělocvičny. V tělocvičně byl přichystaný malý program, soutěžilo se
v různých disciplínách o 1., 2. a 3. místo. Po dokončení všech disciplín následoval futsal. Po
náročném programu ve škole se šlo seznámit se starostou obce, který nám povyprávěl pár
pověstí o Rendsburgu. Třetí den se jelo do FunParku, kde byla přichystaná malá horolezecká
dráha, po programu se zase jelo domů. Čtvrtý den jsme se měli rozdělit do 3 skupinek po
třech. Jedna skupinka šla péct perníčky, druhá šla něco vyrábět a třetí šla na horolezeckou
stěnu. Po programu se šlo na bowling, který si podle mě všichni užili ☺. Poslední den se jelo
do města Flensburg a na vánoční trhy. Jakmile jsme jeli domů do Rensburgu, většina se
rozešla kouknout znova na vánoční trhy, koupit nějaké ty dárky k Vánocům atp. Po rozchodu
bylo volné odpoledne a v určený čas jsme se sešli ve škole a bylo velké rozloučení, skoro
všichni brečeli. Po rozloučení nás čekala velmi dlouhá cesta zpátky, kde jsme se zase hodně
nasmáli (hlavně my kluci vzadu). Jeli jsme v 21:00 hod večer a přijeli jsme domů v
10:00-11:00. Na výměnu v životě nikdy nezapomenu, byl to velmi skvělý týden s lidmi z
Německa a Polska. Hrozně moc mi chybí. A takhle končí naše výměna v německém
Rendsburgu.
Luka
Janík

