
Gymnazistka z Rájce-Jestfiebí studuje ve Francii

Informujeme

roãník I       ãíslo 8       fiíjen 2012 www.listyregionu.cz

8

Ano, je to tak. Francie se sta-
la m˘m nov˘m domovem na
tfii mûsíce, od záfií do prosin-
ce, v rámci projektu Comenius
- Individuální mobilita. 

Nemusím nic hradit, cestu ani studi-
um, a je‰tû dostávám mûsíãní kapesné.
KaÏd˘ u nás na ‰kole si to mÛÏe zku-
sit, nabídka je otevfiena v‰em, ktefií
k tomu mají pfiedpoklady. Studovat lze
v zemi, kde má na‰e ‰kola Comenius
partnerství – kromû Francie je to
·védsko, Finsko, Nizozemí nebo
Litva.  Já jsem v Pau, na samém jihu
Francie, v Aquitánii. Témûfi odev‰ud
je v˘hled na vysoké Pyreneje a v‰e má
onu atmosféru jiÏních zemí.

Minul˘ rok jsem se pfiipravovala,
zaji‰Èovala doklady a dokumenty, dû-
lala spoustu papírování, abych sem
vÛbec mohla jet. Cesta letadlem ne-
probûhla bez problémÛ, ale v‰echny
útrapy stojí za tu moÏnost studovat ve
Francii.

Hostitelská rodina mû pfiijala velice
dobfie, mají své vlastní ãtyfii dcery, tak
jim nûjaká dívenka navíc nevadí. Jsou
velice pfiátel‰tí, se svojí korespon-
dentkou jsem se skamarádila hodnû
rychle. VáÏím si toho, Ïe ubytování

i jídlo mi poskytují bez nároku na ja-
koukoli odmûnu.

Pfied nástupem do ‰koly jsem mûla
dva dny volna, tak jsem se vydala
s místními na obhlídku mûsta. Je ve-
liké, má vlastní leti‰tû a je tu velmi
mnoho obchodÛ. Také tu je kolem
spousta historie - na místním zámku
se narodil Jindfiich IV., pozdûj‰í fran-
couzsk˘ král. Nebo je odtud Louis
Barthou, premiér pfied 1. svûtovou
válkou, zavraÏdûn v Marseille ne-

dlouho po Ferdinandu d’Este. Jméno
Louis Barthou nese i gymnázium, do
kterého chodím.

Po prvním pfiíchodu do ‰koly mû
do oãí udefiil podstatn˘ rozdíl: je
mnohem vût‰í. Opravdu obrovská.
Zatímco na na‰em gymnáziu je asi
200 studentÛ, tady je stejn˘ poãet
profesorÛ a ÏákÛ pak nûco okolo
2000. Tfiídy jsou rozdûleny podle tfií
hlavních zamûfiení: literární, vûdecké
a socioekonomické. KaÏdá má svÛj

vlastní rozvrh a tfiídy nemají kmeno-
vou uãebnu, pofiád se stfiídají. Rozvrh
je úplnû jin˘, velice pfiipomíná vyso-
kou ‰kolu. MoÏnost vyuãování je od
8-19 hodin, pfiiãemÏ kaÏd˘ to má po-
skládané podle sv˘ch preferencí.
Napfiíklad já zaãínám na 9, jen ve
stfiedu kaÏd˘ lich˘ t˘den zaãínám na
8 hodin. Konãím kaÏd˘ den jinak.
Zatímco kaÏdou stfiedu celá ‰kola
konãí ve 12 hodin, napfiíklad v pátek
je to aÏ v 18 hodin.

Nejhor‰í zji‰tûní pro mne bylo to,
Ïe mám vyuãování i v sobotu dopo-
ledne. To nemá kaÏdá tfiída, ale vût‰i-
nou na kaÏdého v této ‰kole ãeká so-
botní vyuãování aspoÀ na jeden rok.

·kolní jídelna je také úplnû jiná.
Na jídlo je ãas dvû hodiny (u nás 30
minut) a francouzské jídlo se skládá
z pfiedkrmu, vût‰inou salát, hlavního
chodu a dezertu. Ke v‰emu se pije vo-
da, uãitelé víno. A porce jsou o dost
men‰í, nelze si pfiidat. Velcí jedlíci
mají smÛlu.

Ale jinak se mi tu velice líbí, jen si
musím zvykat na neustálou francouz-
‰tinu. V té vlastnû Ïiji, ve ‰kole i v ro-
dinû a s nov˘mi pfiáteli.

Mnoho pozdravÛ do âeské republiky!

Silvie Vávrová, 
studentka Gymnázia Rájec-Jestfiebí
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NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB
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Silvie Vávrová (uprostfied) a její francouzské spoluÏaãky.


