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Pátek byl poslední den
projektu. V 7:45 jsme se
všichni, jako každý den, sešli
ve sborovně a v 8:00 jsme se
přemístili
do
počítačové
učebny, kde všechny národní
týmy dokončovaly práci na
prezentaci
o
svátcích
ve svých
zemích.
Na
vypracovaní projektu a přípravu
prezentování jsme měli 2 hodiny.
Po dokončení práce na projektu se
všichni přemístili zpět do sborovny a
připravili jsme tělocvičnu na slavnostní
vystoupení. V 11:00 vše začalo a
v tělocvičně pronesli své projevy pan
ředitel a paní starostka městské části
Brno Královo Pole Ing. Karin
Karasová. Následovala vystoupení
ve stepu, hraní na flétničky a zpěv
koled, a nakonec street dance. Po
těchto vystoupeních jsem se
přemístili do hudebny, kde
mezinárodní týmy přednášeli
svoje prezentace o typických
svátcích ve své zemi za přítomnosti
pana ředitele a paní starostky,
zahraničních žáků a učitelů. Dozvěděli
jsme se hodně o svárcích v Řecku,
Katalánsku, Rumunsku, a i my jsme
představili české svátky. Katalánský
tým měl připravený i svůj typický
tanec. Po ukončení prezentací všichni
obdrželi certifikáty o účasti na
projektu a keramické rybky, které
všichni účastníci projektu malovali ve
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středu a mezitím byly v peci vypáleny.
Po skončení všech prezentacích se pan
ředitel a paní zástupkyně rozloučili a
celotýdenní program projektového
setkání tak oficiálně skončil. Završili
jsme jej obědem ve školní jídelně – byl
moravský vrabec, zelí a bramborový
knedlík.
Po obědě se všichni loučili a někteří i
plakali. Týden uběhl až moc rychle a
nikomu se nechtělo nové kamarády
opustit. Poté přišli žáci, kteří
ubytovávali a vyzvedli si své hosty a šli
domů. Pak měli zahraniční žáci se
svými ubytovateli volné odpoledne.
Někteří se ještě sešli a trávili poslední
hodiny spolu, protože brzy ráno se
všechny týmy rozjížděly domů. Byl to
krásný týden plný zábavy, radosti a
dobrodružství.
Ráno jednotlivé rodiny vyprovodily
své hosty a všichni se rozjeli k domovu. Už se těšíme na 5. projektové setkání
v Calafu ve Španělsku v březnu 2020.
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