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Ve čtvrtek nás čekal typický
školní den. Ráno jsme
vstaly s Telmou v 7:15,
snídani jsme měly v 7:35.
Na snídani nám maminka
připravila
pomerančový
džus a tradiční španělskou
koblihu
s čokoládovou
náplní. Do školy to bylo asi
3 minuty chůze, a tak jsme vyrazily v 7:55. Hodně nás překvapilo, že španělští žáci
chodí často a hodně pozdě do vyučování.
Dnes jsme šly do výuky s našimi hostiteli. Střed ostrova je docela hornatý, a tak
i ulice vedou prudce nahoru a dolů. I škola stála v kopci a byla obklopená svahy
plnými stromů. Na školní
zahradě rostly palmy.
Škola začínala v 8.00 jako
v České republice. První
předmět byl
dějepis.
Nejdříve nás hostitelé
představili a poté jsme si
povídali
o
ekonomii
v minulosti
na
Gran
Canaria. První přestávka trvala asi 5 minut. Na další hodinu jsme zůstávali ve
stejné učebně, ale v jiné kombinaci žáků, byla chemie, ve které si povídali o
Periodické tabulce prvků. Následovala další hodina – takzvaná velká přestávka,
kde děti šly na hřiště a dělaly, co chtěly. Trvala asi 45 minut.
Následující hodina byly pracovní činnosti, kde se pokoušeli namalovat 3D
obrázek na papír. Dále
nás čekal španělský
jazyk tedy jejich rodný,
kde
jsme
hráli
oblíbenou hru žáků,
byla to hra na styl naší
hry člověče nezlob se.
Tímhle
předmětem
končili školu ve 14:00.
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Studenti ve škole jsou
z mnoha
vzdálených
vesnic, a protože tady
nejezdí příliš doprava,
každý den ve 14.00
přijedou
ke
škole
autobusy a rozvezou
všechny děti do jejich
vesnic
na
všechny
strany. Jinak by se domů
nedostaly. Do školy se už odpoledne nevracejí.
Mezi vyučovacími hodinami bylo za úkol natočit a namluvit video o našich
zážitcích. I já jsem na
něm mluvila.
Po návratu domů jsme
měli oběd, na který
byla rýže, vařené
vajíčko a jogurt. Divná
kombinace, ale bylo to
docela dobré. Asi za
hodinu jsem šla na
hodinu
gymnastiky,
kterou Telma dělala. Tam jsme strávili 2 hodiny. Za ty dvě hodiny nás vyzvedli
rodiče a jeli jsme pro kamarádku Telmy, Carolin. Potom jsme jeli do zábavního
parku v hlavním Las Palmas. Na pouti jsme byli na 4 atrakcích, a to na kladivu,
horské dráze, v domě hrůzy a na trampolínách. Pouť se mi velmi líbila. Domů
jsme se vrátili v 20:00. Asi v 20:15 jsme šly vyvenčit jejich pejska Lucase. Potom
jsme měli domácí pizzu
na večeři. No a v 22:00
jsme se šly uložit. A toto
byl můj čtvrtek 19.12. na
Gran Canaria.
BARBORA NOVÁKOVÁ 7.C

