Návštěva partnerské školy WERNER VON SIEMENS SCHULE 6. - 9. 10. 2011
Do Wetzlaru jsme dorazili v ranních hodinách v pátek 7. 10. 2011 po brilantně zvládnuté
jízdě našich spolehlivých řidičů pana Porteše a pana Ječmeňa. Z přijetí kolegů z Německa
bylo zřejmé, že vedoucí naší exkurze Ladislav Porteš a někteří studenti se na škole pohybují
„jako doma.“ Nejenom samotné přijetí, ale i podrobná prohlídka školy svědčila o kvalitní
čtrnáctileté spolupráci. Měli jsme možnost navštívit odborné učebny, dílny CNC a CAD, kde
studenti navrhovali a zhotovovali společně výrobky. Někteří z našich studentů (jenž zde byli
opakovaně v rámci realizace výměnných odborných pobytů) zasvěceně doplňovali odborný
výklad zástupce Werner von Siemens Schule. Výsledky týmové práce jsou vystavené
v prostorách školy a letos byly rozšířeny o hodiny, které vyrobilo 5 skupin u nás, na
Sigmundově SŠs v Lutíně. Příjemné bylo pro mne jako rodiče zjištění, že studenti dokážou
v rámci týmové práce zhotovit úžasné věci a jsou schopni kooperace.
Následovala individuální prohlídka Wetzlaru a u mnohých z nás zvítězila historická část,
kterou tvořily architektonicky úžasně zvládnuté domy, kašny, kostel a v neposlední řadě dům,
kde pobývala přítelkyně J. W. Goetheho. Milým zpestřením v závěru dne byla společná večeře
v čínské restauraci, kam přišli i kolegové z partnerské školy a která předčila naše očekávání.
Lékaři by z nás radost asi neměli
Noční přejezd do Tropic Islandu byl opět důkazem klidné, bezpečné jízdy. Na parkovišti před
komplexem nás „přivítala“ liška a mohu se přiznat, že jsem byla překvapená, jak klidně se
procházela nedbajíc okolí. A samotný Tropical Island? Fantazie, ráj, pohoda, relaxace. Mít
možnost se procházet spolu se zlatými bažanty, pávy, pozorovat želvy, papoušky, plavat
pod vodopády, relaxovat ve vířivce, to vše bylo nezapomenutelné. Mohu říct, že slova nestačí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za výbornou organizaci zájezdu a samotnou možnost
seznámit se s partnerskou školou WERNER von SIEMENS SCHULE.
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