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V neděli jsem musela vstávat
brzy, protože jsme měli sraz už
v 6:20 u hotelu Grand. V 6:40
jsme nasedli do autobusu REGIO
JET, naposled zamávali rodičům
a odjeli směr Vídeň.
Ve Vídni jsme kufry předali
letištní kontrole, prošli osobní
kontrolou a čekali na náš let do
Madridu. Letěla jsem letadlem poprvé v životě a jsem za to moc ráda. Let trval
skoro tři hodiny. Jakmile jsme vystoupili, tak jsme si šli pro kufry. Pak už se jen
čekalo na ostatní týmy. Když byly všechny týmy pohromadě, nasedli jsme do
společného autobusu a vyrazili do Méridy.
Když
jsme
se
potkali
s rodinami, ve kterých jsme
měli bydlet, byl to zvláštní
pocit, protože jsme se viděli
poprvé
v životě.
Moje
hostitelka se jmenovala
Aitana
López.
Udělali
jsme si společnou fotku a jeli k nim domů. Tatínek byl
voják, a tak jsem bydlela jsem v bytě ve vojenském
areálu. Hostitelé mě provedli po domě a ukázali mi, kde
budu celý týden bydlet. Můj pokoj se mi moc líbil. Byla
jsem moc unavená, a tak jsem šla spát. Budík ukazoval 2
hodiny ráno.
V pondělí jsem vstávala v 7 hodin. V 7:15 mě zavolali ke
snídani. Snídali jsme zapečený toast a čaj. Vstávali jsme
brzy, protože jsme jeli do školy školním autobusem.
Jakmile jsme přijeli do školy, tak jsem se seznámila
s kamarády Aitany a potom jsme se přesunuli do sálu, kde
jsme všichni zůstali skoro celé dopoledne.
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Protože se jednalo o první
projektové setkání žáků a
studentů, byla první část
program
u
věnována
vzájemnému
seznámení.
Nejprve jsme si představovali
naše školy. Náš tým byl na
řadě jako první. Natočili jsme
o naší škole video a Ema a její
táta krásně video sestříhali a konečná verze byla opravdu úžasná. Následovaly
další týmy, které si připravily prezentace doplněné o fotografie. Jako poslední
prezentovali svou školu Italové, kteří si připravili online soutěž přes Kahoot.
Pak
přišly
na
řadu
prezentace o jednotlivých
státech a městech. Dozvěděli
jsme se tak něco o Polsku,
Sardinii, Švédsku, Litvě a
Španělsku.
Za
nás
prezentovala
Českou
republiku
paní
učitelka
Zvarová
a paní
učitelka
Schormová představila Brno.
Potom už jsme se mohli pustit do práce, která souvisela s tématem celého
projektu, který nese název CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE TOURISM.
Každý tým zpracoval téma, které považoval za aktuální a důležité ve své zemi.





ČR: Odlesňování v České republice v důsledku sucha a napadení kůrovcem
Litva: Hromadění odpadu v Baltském moři
Švédsko: Vyčerpávání přírodních zdrojů: látky a textil
Španělsko: Změny
klimatu
 Itálie: Ztráta
biodiversity
 Polsko: Znečištění

REPORTÁŽ Z 2. PROJEKTOVÉHO SETKÁNÍ – MÉRIDA, ŠPANĚLSKO:
PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020
KA229 Circular economy and sustainable tourism: our democratic choice for
the future Europe 2019-1-ES01-KA229-064220_3
Po
všech
těchto
prezentacích nás čekal
test
o
klimatických
podmínkách přichystaný
španělskými
studenty.
Moc nám to nešlo. Ve
14:00 jsme se rozešli ke
svým rodinám na oběd. Já
měla
makarony
s boloňskou
omáčkou.
Bylo to výborné. V 16 hodin jsme měli být opět u školy. Čekala nás prohlídka
města a některých jeho pamětihodností.
Mérida má totiž bohatou
historii, která sahá až do
dob Římské říše – 25
př.n.l. Prošli jsme se po
starém římském mostě,
viděli Dianin chrám a
navštívili římský amfiteátr
a cirk. Po prohlídce jsme
s Aitanou
a
s jejími
kamarády šli do města na
večeři a podívat se na město. Po cestě jsme potkali Terku, Emu, Adélku a Lotku.
Chvíli jsme si povídali a potom nám naši hostitelé přinesli jídlo z Burger Kingu.
Já měla cheeseburger s hranolkami a s Coca-colou. Bylo už osm hodin a já jsem
byla unavená, tak jsem požádala Aitanu, jestli bychom už nemohly jít. Domů
nás odvezla Aitanina sousedka, která ubytovávala dívku ze Švédska. Spát jsem
šla až ve 21:30. Tento den byl opravdu dlouhý, ale skvělý, stálo to za to.

Veronika Pokorná 7.B

