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V pátek ráno jsem vstávala v
7:30. Poté nám Marinina
maminka připravila k snídani
opečený toust se šunkou a
ovocné pitíčko. Asi v 8:15 jsme
jeli autem do školy. Škola ve
Španělsku začíná v 8:30. Pak
jsme
všichni
vyrazili
autobusem a jel i jednu hodinu
do Vostell´s muzea v Malpartida de Cáceres. Po cestě autobusem jsme viděli
hodně čápů (tato oblast je největším hnízdištěm čápů v Evropě). V muzeu byla
různá moderní umělecká díla, třeba fontána ze starých aut.
Poté jsme navštívili historický střed města Cáceres, které je stejně jako Mérida
zapsáno na seznamu památek UNESCO. Kvůli jeho neporušenému
středověkému
centru
s kostely, úzkými uličkami a
kamennými paláci si jej
vybrali pro své natáčení také
filmaři seriálu Hra o trůny.
Když jsme se vrátili ke škole,
vyzvedli si nás rodiče našich
hostitelů a jeli jsme domů,
kde jsme měli oběd. Já jsem
měla
bagetu
s masem,
hranolky s kečupem a ovocný džus.
Po obědě jsem se trochu sbalila a pak jsme jeli o půl páté do školy na rozlučku.
Dva španělští studenti nám krásně zahráli na violoncello za klavírního
doprovodu jednoho z rodičů – ředitele konzervatoře. Potom všechny týmy
dostaly
certifikát
o
absolvování
tohoto
projektového setkání a na
památku se také vyfotily. Pak
se vyhlašovaly výsledky
různých
soutěží,
které
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probíhaly v průběhu pobytu ve Španělsku. První se vyhlašoval orientační závod,
který jsme hráli ve vesnici Alange. Druhé se vyhlašovaly otázky v amfiteátru,
které vyhrála dívka z Litvy. Třetí se vyhlašoval Kahoot – to je taková hra na
mobilním telefonu, kam se připojí všechny týmy a odpovídají na různé otázky.
Kdo jich zodpoví co nejvíce a co nejrychleji a hlavně dobře, tak vítězí. Byla jsem
ráda, že vyhrál můj tým, ve kterém jsem byla spolu s dívkami ze Švédska a
Litvy. Poté hrála španělská studentka skladbu na kytaru, která byla velmi
neobvyklá – tedy podle mě. Ukončil to kluk z Polska, který hrál na klavír
skladbu F. Chopina. Poté se s námi za všechny organizátory rozloučil jeden ze
španělských učitelů a my
jsme se rozešli za svými
hostiteli.
Já a Verča jsme šly
kousek pěšky a pak nás
svezl táta Mariny až do
parku, kde jsme se
houpali na houpačkách.
Potom
šly
holky
objednat pizzu. Asi o půl
deváté dovezli pizzu, a ještě různé nápoje na hřiště. Potom mě a Marinu
vyzvedl její táta a jeli jsme domů.
V sobotu ráno jsme se vydali na cestu domů. Rozloučení s rodinami proběhlo na
vlakovém nádraží v Méridě, odkud jsme jely vlakem do Madridu. Tam jsme na
nádraží přestoupily na metro, které jelo až na letiště. V metru nám paní učitelka
dala záludnou hádanku, kterou jsme nevyřešily, ale byly jsme blízko. Letadlo do
Vídně nám letělo až před osmou hodinou večer. Z Vídně jsme jely autobusem
do Brna, kde si nás vyzvedli rodiče a my jsme jely domů pořádně se vyspat.
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