Zpráva o projektu Komenius – Green Way
Ve dnech od 2. března do 6. března jsme se zúčastnili projektu COMENIUS GREEN WAY.
Celá akce se uskutečnila ve Velké Británii a to ve městě Grantham. Z všech zemí kromě
domácí se sešli maximálně dva učitelé a dva žáci. Studenti bydleli ve svých hostitelských
rodinách a učitelé v nejstarším hotelu v Anglii. První dopoledne jsme strávili ve škole –
poznáváním zdejší výuky a školy a odpoledne jsme šli do Woodland Trust, což je společnost,
která zachraňuje a vysazuje lesy ve Velké Británii. Druhý den jsme byli na výletě ve městě
Nottingham. Dopoledne jsme shlédli prohlídku tamějšího hradu a odpoledne jsme se byli
samostatně projít po centru města. V sobotu jsme se sešli ráno všichni studenti v učebně
výtvarné výchovy a zde jsme vypracovávali, každá země koláž, ve které byly zahrnuty věci,
jež charakterizují naši zemi, region a školu. Poté jsme se přesunuli do konferenčního sálu,
kde každá země měla prezentaci o svém kraji a škole. Po zbytek odpoledne nás zdejší
studenti provedli po centru Granthamu, kde jsme navštívili nejrůznější památky a obchody,
které byly naprosto atypické pro Českou republiku. V neděli ráno jsme se po menším
zpoždění vlaku všichni rozloučili a vyrazili do Londýna, kde jsme se prošli po pár
nejznámějších památkách a nakoupili drobné suvenýry. Rychle jsme ale museli spěchat
spletitou sítí metra na vlakové nádraží, což bylo provázeno velmi vtipnou scénou jak
z akčního filmu:
Když nás již přepážka na vlak nechtěla pustit a paní Šlajsová začala nahlas křičet s lístkem
v ruce: ,,Help me, please,,… byli jsme posláni k další bráně, kde už nám bylo jasné, že
nestíháme, tak paní Iblerová začala razit cestu přes nádražní ochranku s výkřiky: ,, Gatwick
Airport,, a opět se ukázalo, že jsme sportovní škola, protože jsme do vlaku doběhli na vteřinu
přesně, a tak jsme vše včas stihli.
Závěrem bych chtěl už jen říci, že jsem zde poznal spoustu nových přátel, kteří žijí úplně
jinak než my, a tak se toho od nich mohu ještě hodně co učit. Také doufám, že je ještě někdy
všechny uvidím.
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