Žáci a učitelé z „Pětky“ navštívili Atény
Žáci a učitelé Základní školy, Vrchlického 22 v Šumperku jsou již potřetí zapojeni v evropském projektu Comenius.
Na tématu „ Living with the elements“ (Život s živly) spolupracuje celkem sedm partnerských škol ze sedmi zemí – České
republiky, Polska, Německa, Finska, Řecka, Španělska a Turecka. Kromě celoroční práce na projektu s podtitulem „Water,
Fire, Air, Earth“ (voda, oheň, vzduch, země) je žákům i učitelům umožněno navštívit partnerské země a nahlédnout do jejich
života. Tentokrát jsme se vypravili do řeckého města Atény. Zde se nachází naše partnerská škola ve čtvrti Egaleo. Žáci
Dominika, Angelika, Jirka a Lukáš, kteří se schůzky zúčastnili, popsali svoje dojmy takto:
„ Vydali jsme se na cestu ze Šumperka do Atén brzy ráno. Čekala nás cesta dlouhá asi dva a půl tisíce kilometrů a
tak jsme použili vlak, metro, autobus, letadlo z Prahy do Frankfurtu a další z Frankfurtu do Atén. Celou cestu letadlem jsme
se dívali z okýnek a byla to krása vidět všechny ty hory, moře a ostrovy pod námi. Na letišti v Aténách nás už očekávali řečtí
učitelé a také jsme se setkali se španělským týmem. Vyrazili jsme společně metrem do hotelu Titania. Na recepci už nás
netrpělivě očekávali učitelé a děti z Polska, Německa, Finska a Turecka. Nejprve jsme se dost styděli a jen se tak okukovali a
usmívali se. Byli jsme také dost unavení po dlouhé cestě a těšili jsme se na nedělní výlet.
V neděli nás odvezl autobus na jih ke chrámu boha Poseidona. Po cestě jsme z okna zahlédli maratonské běžce a
vyhlíželi moře. Když autobus zastavil, na kopci před námi se objevil chrám. Došli jsme k němu a obdivovali tu úžasnou
stavbu. Byli jsme úplně očarovaní pohledem na moře a na všechny ty ostrůvky kolem. V Řecku už bylo jaro, kolem nás
začínaly kvést květiny a sluníčko příjemně hřálo. Když jsme dostali hlad, naši řečtí hostitelé nás odvezli do restaurace na
pobřeží, kde jsme ochutnali některé řecké pokrmy. Moc nám chutnalo. Také jsme se konečně odvážili povídat si se všemi
těmi cizími dětmi a začalo tam naše kamarádství. Byl to pěkný den, ještě celou cestu v autobuse jsme si měli co povídat.
Pondělí ráno. Cesta do školy v Egaleu trvala asi hodinu. Jeli jsme novým metrem a ještě šli asi kilometr pěšky. Ve
škole se nám líbil Comenius koutek, třídy byly spíše menší a ne moc moderně vybavené. Po prohlídce školy jsme viděli moc
pěkné žákovské představení o řecké historii. Další školní dny jsme se zapojovali do vyučování a sledovali, jak se řecké děti
učí.
Každé odpoledne pro nás byl připraven nějaký program. Viděli jsme Acropolis a také jeho muzeum, kde můžete
vidět různé vykopávky ze starých Atén. Pohled od Acropole na město je úžasný. Navštívili jsme Ministerstvo školství a
prohlédli si tam galerii obrazů. Odpočívat od ruchu velkoměsta jsme chodili na hřiště do parku Syntagma a užívali si tam
společného času s novými kamarády. Samozřejmě jsme si prošli uličky Atén a nahlédli do různých obchůdků. Vůbec není
těžké se v Aténách ztratit, také se nám to jednou povedlo.
V pátek ráno jsme se těšili do školy, protože jsme si měli vyrábět masky na karneval a také se naučit nějaké ty řecké
tance. Byli jsme překvapeni, když jsme ve škole potkali paní malířku, která nás vyzdobila na karneval. Potom jsme tančili,
bylo to moc fajn a vůbec se nám nechtělo domů.
Sobota. Byli jsme trochu smutní, protože jsme si uvědomili, že se musíme rozloučit s našimi novými kamarády.
Cesta domů byla dlouhá, ale zajímavá. Tentokrát jsme letěli nejprve do Mnichova, takže jsme pod sebou viděli
zasněžené Alpy. Let do Prahy už jsme absolvovali po tmě a cestu vlakem z Prahy domů v noci. Byli jsme unavení, ale plní
dojmů, pořád jsme si povídali o svých zážitcích a kamarádech z ostatních zemí. Moc si přejeme se s nimi znovu setkat!“
Mgr. Helena Rozsívalová

