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Na ostrov Gran Canaria
jsme přiletěli v neděli 15.
prosince 2019 v 11.20
přímým letem z Vídně do
Las Palmas, který trval 5
hodin a 20 minut. Hodinky
jsme si posunuly o 1
hodinu zpět. Na letišti nás
uvítaly rodiny dětí, u
kterých jme měly být celý
týden ubytované. Já jsem byla ubytovaná u Leily Raouf, bylo jí 15 jako mě, na
letišti mě vyzvedla Leila, její táta a bratra odvezli si mě domů do městečka Teror,
asi 40 minut jízdy autem od hlavního města Las Palmas směrem do hor. Doma
mě přivítala maminka a pes
Nina. Leila mě ukázala můj
pokoj a provedla mě velkým
dvoupatrovým
domem.
Potom jsem si trochu
vybavila kufr a odpočinula.
Po necelé hodince jsme
všichni jeli do místní
restaurace na oběd. Leilini
rodiče objednali místní speciality, ze kterých jsme si všichni brali. Když jsme přijeli
domů, dívali jsme se na film. A ve 4 hod. jsme jeli s kamarádkou do nákupního
centra v Las Palmas, kde jsme si prošly různé obchody a daly si večeři v kavárně,
měly jsme palačinky. Po večeři jsme jeli domů.
V pondělí jsem vstávala v 7 hodin a na snídani jsem měla jogurt a sušenky. Do
školy jsme šly na 8 hodinu.
Pěšky cesta trvala jen 7
minut. Ve škole nás všechny
přivítali (žáky a učitele
z Polska, Slovinska, České
republiky,
Francie
a
hostitelských
Kanárských
ostrovů) a šli jsme do
místnosti s pódiem a
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plátnem. Měli přijet ještě
partneři ze Skotska, ale
nemohli, protože jim ještě
nedošly na účet projektové
peníze, což bylo škoda.
Místní žáci nám předvedli
taneční
a
hudební
vystoupení
a
učitelé
zahájili projekt a představili
program na nastávající dny. Poté žáci z každé země představili prezentace a
videa o své zemi a škole, na kterých pracovali na svých školách před cestou na
mezinárodní setkání projektu. Prezentace zabraly asi 2 hodiny.
Potom jsme měli půl hodiny
přestávku na svačinu a v
jedenáct
hodin
jsme
odcházeli
do
centra
městečka Teror. Nejdříve
jsme byli pozvání do
místního rádia, kde se
nejdříve učitelé a potom
někteří
žáci
účastnili
přímého přenosu, představili projekt a odpovídali na otázky moderátora v
přímém vstupu. Toto všechno proběhlo ve španělštině. Následovala procházka
městečkem Teror k radnici. Na radnici nás přivítal pan starosta, pozdravil nás,
popřál hodně úspěchů při práci na projektu a dostali jsme několik dárků v plátěné
tašce. Poté jsme šli do městečka na prohlídku památek. Nejdříve jsme navštívili
v místní
katedrále
sakrální muzeum a
potom, rozdělení na 2
skupiny,
jsme
s průvodcem, který nám
povídal
v angličtině,
navštívili
několik
památek – katedrálu,
muzeum ruční výroby
parfémů,
zajímavé
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domy s typickými balkóny
a další památky. Ke škole
jsme se vrátili ve 14.00,
proto že v tuto dobu škola
končí, na žáky čekají
autobusy,
které
je
rozvezou do blízkých i
vzdálených vesnic, kam by
se jinak nedostali.
Já jsem šla s mojí hostitelkou Leilou domů pěšky. Doma jsme měly oběd ve 14.30
s celou rodinnou, což je ve Španělsku celkem obvyklé. Po obědě ve Španělsku
následuje siesta – odpočinek. Já jsem si vybavila některé věci z kufru a dívala se
s Leilou na film. V 17 hod jsme měly v městečku sraz s ostatními děvčaty a jejich
hostitelkami, tak jsme vyrazily na ně čekat. A poté jsme šli do místní pizzerie na
večeři, kde měli moc dobrou pizzu a povídali si až do 20 hod a potom šly domů a
spát.
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