COMENIUS LIBEREC
Po krátké době od Comenia v Turecké Manise se skupina všech zemí přemístila do Liberce.
Všichni jsme se na tuto chvíli připravovali, protože všude nám bylo moc dobře, tak jsme se
chtěli odvděčit stejnou mincí. Všichni učitelé byli ubytováni v hotelu Liberec na Šaldově
náměstí a žáci na internátě v Truhlářské ulici.
Holky a kluky z jiných škol jsme potkali až v úterý. Krom mě, Kaliho a Lukáše jsme dostali
nové posily, abychom na všechno dohlíželi - byl to Marek, Tomáš a Ála z Pavlovic a z
Ještědské Vojta, Martin a Honza. Vše začalo uvítáním v Truhlářské ulici, kde si vzal slovo
hlavně pan Moc. Poté jsme se přesunuli na radnici, kde bylo přivítání od zastupitele města
(pan Kamil Jan Svoboda) a pana ředitele Prince. Dostali jsme tam nějaké dárky a mohli se
jít podívat na věž radnice. To byl zážitek jak pro cizince, tak i pro nás, protože málokdo tam
byl. Po obědě jsme se přesunuli do školy a v hale jsme si zahráli futsal a florbal. Užili jsme
si u toho spoustu srandy, určitě víc než učitelé, kteří měli společné jednání k projektu. V
podvečer jsme se vypravili na Ještěd a v pozdních večerních hodinách se všichni vrátili zpět
na pokoje a Liberečáci se rozprchli domů.
Druhý den jsme se sešli ráno a těšili se na výlet do Svijan. Tam jsme jeli autobusem, kde
byla jako vždycky super nálada. Ve Svijanech jsme měli prohlídku pivovaru, viděli jsme
všechny procesy, kterými musí pivo projít, a poté jsme dostali několik litrových korbelů na
ochutnání. Ty vzaly rychle za své a musím říct, že na sluníčku s ledaským zacloumaly :)
Cesta zpět do Liberce tedy byla ještě veselejší. Zastavili jsme se také ve školních dílnách na
Ještědské. Po jídle se dost zhoršilo počasí a my měli zrovna naplánovaný výlet po Jizerkách
za doprovodu zkušeného turisty pana Moce. Celou dobu mrholilo, takže tempo a nálada
byla krapet ospalé, ale měli jsme v hlavách, že se jde večer na degustaci + diskotéku, a to
nás drželo v chůzi :). Po krátkém odpočinku jsme se opět sešli na intru a degustovali
tradiční česká jídla. Tlačenka, řízečky, jelítka a jitrničky – no, co vám budu povídat...?! :).
Poté jsme se v plné sestavě vydali směr Harcov kolem přehrady a navštívili tamní podniky a
domů se vrátili v nočních hodinách.
Brzy ráno ve čtvrtek sraz na intru a následoval přesun do centra Babylon, kde jsme měli s
krátkou přestávkou na oběd strávit celý den. Dopolede jsme byli v Lunaparku a IQ parku.
Musím říct, že jsme se tam vyblbli jak malé děti. Všem se to moc líbilo, včetně mě. Lehce
vyčerpáni jsme se vrátili na intr na oběd. Tam jsme se sešli se všemi učiteli a následovala
práce pro projekt, takže jsme šli uklízet parčík pod internátem. Tam se udělala tradiční
skupinová fotka, učitelé odešli směr škola a my do aquaparku, bohužel jsme nevěděli, že se
s učiteli z jiných škol už nepotkáme a ani jsme se nerozloučili třeba s Janinou nebo Janusem
:(. Aquapark byl super, prošli jsme ho křížem krážem. Byli jsme tam bezmála 5 hodin.
Uvědomovali jsme si, že to je náš poslední večer projektu a tak jsme vzali ty, co chtěli ještě
večer na libereckou přehradu a šli si tam sednout. S ostatními jsme se rozloučili na intru. Z
přehrady jsme přišli téměř ve 23:00. Do Liberece přijel i náš kamarád Egor, takže si
dokážete představit, jak dlouho jsme se na Šalďáku loučili.
V pátek už jsme naše kamarády neviděli, někdo se vydal po vlastní ose do Prahy a zbytek
odcestoval do svých domovů.
Shrnu-li projekt Comenius, tak musím říct, že to byly báječné zážitky, poznali jsme cizí

kultury, byli donuceni mluvit anglicky, našli skvělé přátele nejen v žácích, ale i v některých
učitelích. Chtěl bych za všechny poděkovat paní Neubauerové, panu Klozovi, panu Princovi
a panu Mocovi, kteří se k nám všude chovali suprově a myslím, že jsme jim to vraceli.
Máme na co vzpomínat – dekujeme!

