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Pondělí byl první den, kdy jsme šli do školy
v Apateu. Po uvítání v krojích a dvou
hodinách
strávených
ve
škole
seznamováním a návštěvou vyučovacích
hodin, jsme vyrazili porozhlédnout se po
vesnici. Zjistili jsme, že Apateu má dvě
školy. První je školka a první stupeň, od páté
třídy se pak učí ve druhé škole, kde jsme
trávili čas. Poté jsme se podívali do dvou
kostelů, jeden původní historický a druhý
nový, vystavěný v roce 2018. Oba dva
kostely se nám moc líbily. Šli jsme se také
podívat do místní sportovní haly, ve které
jsme mohli hrát nejrůznější hry. Učitelé také
šli na radnici, kde je přijal pan starosta.
S návratem zpátky do školy nás čekala práce
v mezinárodních skupinách na počítači.
Vypracovávali jsme model římského
města. Používali jsme program Librecad,
který nám vysvětlil španělský učitel. Práce
byla dlouhá a únavná, ale pak jsme dostali
zasloužený odpočinek. Všem se práce moc
povedla a všechny překvapilo, že se můžeme
dobře dorozumět, i když jsme každý z jiného
státu a každý mluví rozdílným jazykem.
Následoval oběd u rodin, kdy jsme si mohli
pochutnat na národním jídle, sarmale. Bylo to
namleté maso zabalené v zelném listu, nahoru se
dávala kysaná smetana, nicméně to bylo moc
dobré.
Po obědě jsme měli volný čas, a tak jme ho
strávili v hale hraním fotbalu a házené. Po chvíli
se k nám připojili i místní děti. Vyčerpaní jsme se
vydali domů a chystali se na následující program.
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Když jsme se vrátili zpátky, čekalo nás
vystoupení dětí ze školy, které si pro nás i
s místním farářem připravily písně, které
hráli na flétnu. Poté jsme se mohli těšit
na vystoupení tradičních rumunských
tanců v krojích s nádhernou hudbou.
Po tom všem nás uvítali učitelé a vedení
školy.
Po nádherném vystoupení, které se všem
líbilo, přišla řada na uvítací večeři. Stoly
byly plné nejrůznějších dobrot jak na
jídlo, tak na pití. Měli jsme tedy možnost
ochutnat nové lahůdky a také poznat jiné
lidi z projektu.
Když jsme se do syta najedli, následovala
velká párty, kde jsme si užili mnoho
legrace. Všem se moc líbila. Poté nás
čekalo překvapení. Byl to dort, který pro
nás upekli místní obyvatelé. Každý si dal
velký kus a s plnými břichy jsme se začali
odebírat s hostiteli zpátky do domů s
dobrým pocitem, že jsme se seznámili s
novými dětmi z jiných zemí. Pondělí se
mi moc líbilo, byl to pro mě jeden
z nejzajímavějších dní.
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