
Capua, Itálie– čtvrté  setkání projektu Comenius HAMA  organizované  

školou LICEO Statale S. PIZZI 

Termín: 20.3. – 29.3. 2015                           

 

Tentokrát byli hostiteli ITALOVÉ.  

Na italské setkání přijely týmy z Istanbulu – 8 žáků, 4 učitelé školy, 

 z Valencie 6 žáků, 3 učitelé a z našeho gymnázia 8 žáků a 2 učitelé.  

 

Program setkání zahrnoval pracovní aktivity ve škole a v terénu, které měly 

 za cíl zpracovávat téma Voda a historie, architektura a umění. 

Každá škola připravila na setkání prezentace (PowerPoint, slideshow, komiks) 

na téma “Legendy a přísloví spojené s vodou”. 

Naše prezentace se zaměřila na legendy o vodníkovi,  o zámku Červená Lhota, o zázračné 

léčivé vodě v Anežském klášteře. Představili jsme také komiks komentovaný v angličtině o 

Horymírovi a Šemíkovi. Naši spolužáci v Praze v rámci hodin výtvarné výchovy připravili 

grafické listy s napsanými příslovími v anglickém a španělském jazyce. Z těchto listů byla 

připravena slideshow. Orginální grafické listy jsme pak věnovali účastníkům setkání. 

První den ve škole – pracovní setkání žáků - odstartoval pan ředitel Enrico Carafa a starosta 

města Capua. Oficiální přivítání všech účastníků v prostorách školy bylo milým překvapením 

a vše korunovalo i italské občerstvení s typickými gastronomickým pochoutkami regionu.  

Po oficiálních proslovech se představily jednotlivé týmy a ukázaly, jak ztvárnily zadané téma. 

Po prezentacích se účastníci seznámili s celotýdenním programem setkání.  

V programu byly poznávací aktivity: výlet do Pompejí, návštěva zámeckého komplexu se 

zahradami Caserta, výlet do Neapole a lázeňského přímořského centra Sorrento a nakonec i 

návštěva kouzelného městečka Amalfi, které je “zavěšené” na skalách nad mořem 

V průběhu pobytu jsme měli i společnou večeři ve stylové pizzerii, pizza Margarita či  

Neapolitánská byly opravdovou pochoutkou.  

Viděli jsme mnoho zajímavých míst regionu, nicméně to nejdůležitější pro nás bylo potkávání 

se a našimi vrstevníky ze zahraničí. Poznání každodenní rutiny italské rodiny, domácí 

kuchyně, možnost znovu se setkat s našimi italskými kamarády, které jsme hostili v Praze 

byly zkušenosti a zážitky, které jsou pro nás nezapomenutelné. Hostitelské rodiny byly úžasné 

a na zpáteční cestu nám dali spoustu dárků a jídla, až jsme se obávali, že naše kufry budou mít 

více kil než je povoleno. Vše dopadlo dobře. Let byl klidný a my jsme v pořádku vrátili domů 

bohatší o nové zkušenosti. 

 

Bylo super procvičit se v cizím jazyce a poznat jinou kulturu. Je škoda, že projekt končí a že 

italské setkání bylo poslední. 

Doufáme, že v budoucnu naše školy budou dále spolupracovat v rámci jiných evropských 

vzdělávacích programů! 

ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ: 

Eva Podzimková 3D 

Klára Vyskočilová 3D 

Barbora Vonderková 3D 

Barbora Šochmannová 3D 

Nathalia Klimentová 2C 

Markéta Krejzová 2C 

Jan Gaitzsch 1C 

Vojtěch Slaboch 2A 

UČITELÉ: 

Joanna Bártová 

Irena Rudolfová 


