
NÁVŠTĚVA  PARTNERSKÉ  ŠKOLY  LYCÉE  FOLLEREAU  VE 

FRANCOUZSKÉM  BELFORTU (12.-19.10.2016) 

„Bonjour,Monsieur!“ „ Au revoir,à demain!“ „ Ça va?“ a spousta dalších 

francouzských slovíček nás kaţdý den provázela během našeho pobytu 

v partnerské škole Lycée Follereau, do které jsme zavítali v rámci společného 

výměnného programu. První den nás uvítal pan ředitel, popřál nám hodně zdaru a 

pěkný pobyt v Belfortu a dál uţ nás čekala práce, studium, ale i společné výlety a 

nová poznání. Brzy jsme se přizpůsobili, setřásli ostych a uţ se tolik nebáli 

komunikovat. V hostitelských rodinách jsme mohli poznat ţivotní styl Francouzů, 

jejich stolování a gastronomii. Ve škole na nás čekal jak společný program 

s našimi korespondenty tak i individuální práce v hodinách ve vybraných 

předmětech. Poznali jsme, ţe systém výuky ve Francii funguje trošku jinak, ţe 

studenti nezískávají kvanta vědomostí, ale jsou spíše vedeni k tomu, aby dokázali 

nad problémy přemýšlet, rozebírat je a hledat řešení. Trošku nás překvapilo, ţe 

některé předměty jsou čistě „francouzské“, např. literaturu se učí pouze 

francouzskou či frankofonní. Kaţdodenní výuku do 16- 18h jsme jim moc 

nezáviděli, ale trošku jsme si „zabrblali“ nad tím, ţe mají kaţdých 6 týdnů 14 dní 

volno. A to my tedy nemáme (bohuţel).  
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A co jsme jim ještě záviděli? No tu jejich jídelnu a obědy v ní! Tak si představte, 

ţe jdete na oběd a začnete předkrmem, pak dostanete hlavní chod a k tomu dezert, 

kousek sýru, ovoce nebo jogurt, učitelé i kávičku a vínečko (je povolené, 

ano!!!!☺) a k tomu všemu tam můţete sedět klidně hodinu a půl a to kaţdý 

den!!!! ☺ 
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A naše výlety? První den pobytu jsme měli krátkou návštěvu kaple Notre Dame 

du Haut (Pany Marie na Výšinách), jejíţ autorem je známý architekt Le 

Corbusier. Moderní architektura, kterou tato kaple představuje zaujala i ty, kteří k 

tomuto oboru moc nepřilnuli. Ale opravdu to stálo za to. 

Procházka Belfortem, jeho starým centrem a výstupem na citadelu k soše 

Belfortského lva od alsaského architekta Augusta Bartholdiho, který je i 

spoluautorem Sochy Svobody v New Yorku, byla sice trošku deštivá, ale nikomu 

to nevadilo. 

 

 

 

 



 V sobotu jsme všichni společně vyrazili kousek za francouzské hranice do 

německého Fribourgu, kde jsme navštívili ekologickou čtvrť Vauban, která leţí 

v místě bývalých francouzských kasáren a prošli dále centrem města, přes 

farmářské trhy, udělali si volno na oběd a zakončili společnou prohlídku města 

v katedrále. 
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V úterý nás pak čekal celodenní výlet do Strasbourgu s návštěvou parlamentní 

čtvrti, starého centra s gotickou katedrálou a milou pozorností od naší partnerské 

školy a tím byl francouzský oběd ve stylové restauraci. 
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Ve středu ráno jsme se pak všichni sešli na belfortském vlakovém nádraţí, 

rozloučili se s našimi přáteli (někteří se slzami v očích) a vyrazili do švýcarské 

Basileje, odkud nás uţ Easyjet přenesla zase zpátky „na zem“. 
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Týdenní pobyt v partnerské škole utekl velice rychle, ale dozvěděli jsme se 

spoustu nových věcí, zaţili neopakovatelné situace, dovezli si domů nové záţitky, 

moţná i nová odhodlání a chuti pracovat lépe a intenzivněji. 

Ráda bych za nás poděkovala našim francouzským kolegům za jejich práci a 

ochotu, našim rodičům a sdruţení SPGŢ, městu Ţidlochovice a Gymnáziu 

Ţidlochovice za finanční podporu. 

 A na úplný závěr chci pochválit naše studenty-francouzštináře, kteří se tohoto 

projektu zúčastnili, protoţe se chovali vzorně, byli milí, slušní, pracovití, 

spolehliví a udělali sobě a naší škole dobré jméno. Merci beaucoup! 

 

 

                    M.Nechvílová 

 

 


