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Tentokrát jsme byli hostiteli MY. Pro každého hostitele je období setkání obdobím tvrdé práce, 
hodin příprav, nervů a starostí, obětování se jedinému snu  – aby vše dobře dopadlo a účastníci byli 
spokojeni. 

Ani si nestačíme užít našich zahraničních kolegů a přátel. Snažíme se vytvořit pohodu, ale 
uvnitř to má k pohodovému stavu daleko.  

Na pražské setkání přijely týmy z Istanbulu – 7 žáků, 2 učitelé a ředitel školy, z Valencie 
9 žáků, 2 učitelé a z italské Capua 7 žáků a 2 učitelé. Počítáte-li, dostanete se na číslo 23 
zahraničních studentů a 7 učitelů. K tomu si připočítejte 23 českých studentů, resp. 
hostitelských rodin a tým 8 českých učitelů, kteří setkání zajišťovali. Ovládnutí této různorodé  
skupiny  (rodzdílné kulturně, mentálně, jazykově, přístupem k dochvilnosti a respektování programu... 
) se zdálo jako nadlidský úkol. 

Ale zvládli jsme to a moc těší slova jednoho španělského studenta, který byl nadšen ze všech 
projektových aktivit, z práce týmů , byl spokojen s organizací a přístupem našich studentů a 
hostitelských rodin. Prostě prý to bylo FANTASTICKÉ! 

Program setkání zahrnoval pracovní aktivity ve škole a v terénu, které měly za cíl zpracovávat 
téma vody, přírodního prostředí a ochrany přírody. 

Vše odstartoval pan ředitel Vlček oficiálním přivítáním hostů v prostorách školy. Do pracovní 
části setkání bylo zahrnuta řada akcí: 2 denní workshopy ve škole, prezentace fotek, partnerských 
škol na téma Krajina je zrcadlem člověka, člověk je zdrcadlem krajiny, vytvoření kalendáře projektu 
z nejlepších 12 fotografií, workshop “Voda pro lidi” zaobírající se problematikou plastů a vody, resp. 
přírody. Vytvořili jsme 8členné mezinárodní týmy žáků, které v průběhu týdne pracovaly na různých 
úkolech, získávaly za jejich splnění body, které se započítávaly do výsledného skóre.  Součástí práce 
byla debata týmů u kulatého stolu na téma Ekologické chování jedince. Výsledkem debaty byly 
plakáty jednotlivých týmů na téma Desatero ekologického chování. Studenti si také vyzkoušeli pokusy 
na téma Fotosyntéza v chemické a biologické laboratoři školy,.  

V průběhu týdne jsme navštívili pivovar U Fleků, abychom nakoukli do alchymie výroby 
tradičního nápoje Čechů, byli jsme v Podolské vodárně , abychom zjistili, jak se dělá z vltavské vody 
voda pitná, vyrazili jsme do našich nejstarších lázní Karlových Varů  a ochutnali prameny, abychom 
poznali sílu léčivé vody.   

Zároveň jsme do programu zařadili kulturně poznávací aktivity, aby naši hosté poznali Prahu 
a její atmosféru. Velmi úspěšná byla hra v ulicích centra Prahy, připomínala soutěž týmů z pevnosti 
Boyard, i když naše úkoly nebyly tak těžké a týmy mohly snadno získat indicii (zpívání na Karlově 
mostě, malování na Lennonovu zeď, hraní na klavír na Palachově náměstí, obíhání Staronové 
synagogy na čas...).  

Odpolední a večerní program byly v režii českých studentů – hostitelů a  hotitelských rodin. 
Celé setkání jsme zakončili stylově vzhledem k tématu projektového setkání, tzn. na vodě 

hodinovou projížďkou parníkem po Vltavě. Vítězný Yellow team získal mikiny HAMA, všichni 
účastníci si odvážejí projektový kalendář fotek.  Nicméně jsou věci, které se nedají popsat ani vyfotit 
– zážitky, nová přátelství a pocit, že jsme se dostali někam dále. Naše studentka Zuzka napsala: 
“Snažili jsme se jim ukázat to nejhezší z Prahy a odpoledními akcemi jsme se už jen bavili a poznávali 
se. Bylo super procvičit se v cizím jazyce a zdokonalit se, ale týden bohatě stačil, přece jenom jsou 
jinak kulturně vychovaní a jsem ráda, že jsem se vrátila zpět ke svým aktivitám.”  

Nashledanou na příštím setkání v Itálii v březnu 2015! 


