Istanbul – druhé setkání projektu Comenius H.A.M.A. organizované školou
TaşolukAnadoduLisesi
Termín: 12 – 17.5. 2014
Účastníci za Gymnázium Přípotoční Praha 10: Aneta Požárová, Monika Vojáčková,
Martina Barešová, Eliška Zelená, Anna D´Ambrosca, Tomáš Stibor, Jana Marie Svejda,
Irena Rudolfová
Španělská škola 5 žáků + 2 učitelé, italská škola 7 žáků + 3 učitelé
Program:
1. den: přílet, ubytování a program v rodinách
2.den: návštěva školy, přivítací piknik a oběd ve škole, setkání s ředitelem a profesory školy, prezentace
připravené jednotlivými týmy, téma prezentací Voda a sport, sportovní aktivity v našich městech
3. den: sportovní aktivity ve škole – fotbal, basket, volejbal, odpoledne výlet na Pierre Loti Hill
4. den: prohlídka města – Sultánův palác Topkapi, Modrá mešita, Cisterna, Hagia Sophia, lodí po Bosphoru
5. den: výlet na Princovy ostrovy v Marmarském moři, závěrečné posezení v čajovně
6. den: Grand Baazar, odlet
Pro prezentaci jsme připravili video. Výslednou podobu videa – sestříhání, zvuk, montáž připravil Jiří Czolko,
který byl zvolen za náš tým nejaktivnějším studentem v projektu HAMA.Ostatní týmy připravily krátká videa
a prezentaci PowerPoint. Veškeré dokumenty budou umístěny na portál e -twinning – projekt
HAMA.Nejaktivnějšími studenty dalších týmů byli zvoleni – Fatima (Španělsko), Sara (Italie),
Metin(Turecko). Vítězové obdrželi mikinu projektu HAMA.
Zážitky z cesty od studentů a učitelů:
1. Co nás nejvíce překvapilo?
Vše, doprava, objímání se všech při pozdravu, přátelství a snaživost rodin, kontrola při vstupu do
obchodního centra, znalost českého fotbalu, odhazování odpadků na ulici, spousta rozestavěných
domů, přecházení ulice s pěti proudy, kde nebyl žádný přechod, toulaví psi a kočky, autobusy a
přeplněné tramvaje, turecký záchod, učitel náboženství s dvěma ipady…
Kulturních šoků bylo více než, když jedete do klasické Evropy. Německý typ Středoevropana těžko
vydýchává „waiting“ (běžně 30-60 minut) na všechno. Obdivuji jejich klid v situacích, když už my
hystericky křičíme. Asi bychom měli přehodnotit pojem času.
2. Co je pro nás nezapomenutelné?
Výlety, které jsme absolvovali, velká zmrzlina, rodina, návštěva mešity, šátky na hlavě, hudba, první
cesta školním autobusem, rodina, loučení s rodinou,jejich kultura, přátelský přístup všech lidí, kteří
se kolem setkání točili – učitelů, žáků, jejich rodičů („srdce na dlani“). Jsou hrdí na svou zemi,
město, kulturu, jídlo. Těžko popsat jejich radost a jiskru v očích, když jim něco pochválíte.
3. Jaká byla škola?
Škola na okraji Istanbulu, velká škola i tělocvična, moderní smartboard tabule ve třídách, místo
zvonění písně z rádia, školní autobus, dlouhé dojíždění do školy, málo žáků ve třídách v lavici sedí
po 3, přátelský vztah učitelů a žáků.
Velké místnosti, široké chodby, minimum nábytku, žádné kytky, špatný přístup na internet, ale
ohromně milí lidé, učitelé, všichni se snažili komunikovat, i když někteří znali anglicky jen pár
slov.Na přivítací oběd přišli i ředitelé z poboček školy (jen nás pozdravit), pan ředitel a jeho zástupci
zasedli s námi ke stolu a přes tlumočníky se zajímali o všechno. Pan ředitel byl velmi milý, pomáhal
a podporoval pracovní tým setkání. Vítal nás a loučil se před vchodem školy.

Bylo na všech vidět nadšení pro akci. Cítí vděčnost za to, že se mohli zapojit do projektu, ale i
zodpovědnost. Myslím, že přinášejí energii a chuť pracovat, pro mě je inspirující i jiný pohled na
život. Jsou to taková sluníčka, která zahřejí.
Účastníci setkání:

D´Ambrosca Anna 1.A Martina Barešová 2.D Aneta Požárová 2.D
Tomáš Stibor 1.A

Monika Vojáčková 2.D

Eliška Zelená 1.A

učitelé: Irena Rudolfová, Jana Svejda
Téma setkání: Voda a sport
Pro prezentaci naši žáci (Seminář ŠJ v 3R - zejména 3D, žáci 1A) připravili video s tématem sport v hlavním
městě Praha. Hlavní dík patří Jiřímu Czolkovi, který video sestříhal, ozvučil hudbou a doplnil anglickými
titulky.

