Opravdové přátelství - „eine echte Freundschaft“
Dlouholeté přátelství ZŠ Lerchova a MS Zwiesel se úspěšně prohlubuje.
Spolupráce některých českých a německých škol už existuje pouze na papíře.
To však není případ ZŠ Lerchova a MS Zwiesel. Mezi těmito školami vzniklo během
posledních let opravdové přátelství díky mnoha společným akcím a projektům, které
většinou probíhaly mimo budovu školy. Teprve před několika dny navštívilo 11 učitelů
z Lerchovky včetně zástupkyně paní Dany Smolové již 100 let starou budovu školy
ve Zwieselu. Byli mile přivítáni ředitelem školy panem Josefem Wellischem, který je
seznámil s bavorským školským systémem, který je opravdu odlišný od toho našeho.
Poté proběhla hospitace na hodině němčiny paní učitelky Margot Hilzové, kde
bavorští šesťáci mile překvapili česky zazpívanou známou písničkou z Macha a
Šebestové – My jsme žáci 3. B. Po písničce proběhla běžná výuka němčiny
s využitím dataprojektoru a práce s výkladovými slovníky. Potom čeští i němečtí
učitelé společně probrali rozdíly ve výuce v Čechách a Německu. Po krátké
přestávce, při které pedagogové ochutnali „sladké výtvory“ žáků 9. ročníku,
následovala podrobná prohlídka školy. Bylo konstatováno, že učebny na Lerchovce
jsou moderněji vybaveny a počítač s interaktivní tabulí je zde standard, ale na druhé
straně MS Zwiesel má lépe vybaveny odborné místnosti, jako např. moderní, velkou
cvičnou kuchyni, tělocvičnu a další.
Při další části návštěvy byli čeští i bavorští učitelé zavedeni do podzemních
chodeb pod městem Zwiesel, předtím byli samozřejmě vybaveni příslušným
ochranným oděvem, helmou a svítilnou. Prohlídka podzemí byla velmi zajímavá a
poučná. Setkání bylo zakončeno přátelskou večeří v restauraci Piroschka ve
Zwieselu.
V minulém roce proběhlo několik společných akcí, např. výukový pobyt
českých a německých žáků v Envicentru Proud v Horažďovicích nebo volejbalový
turnaj učitelů obou partnerských škol. A co se chystá tento rok? V červnu to bude
česko-německá jízda žáků i učitelů na kánoích na Otavě a na konci září tohoto roku
stráví žáci 6. A z Lerchovky a děti z 6. třídy z MS Zwiesel týden v „Wildniscamp“
(Kemp v divočině) u Falkensteinu. A na říjen či listopad se chystá opětovné setkání
učitelů obou škol v Sušici.
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