Schůzka projektu Erasmus+ v Tvrdošíně
Ve dnech 8. - 14. 10. 2017 se odehrála druhá schůzka projektu Erasmus+ Let’s do sports,
collaborate and educate. Schůzka se odehrála na Slovensku u naší spolupracující školy
v Tvrdošíně. Společně s námi se ještě zúčastnila základní škola z Litvy, přesněji z Biržai.
První tři dny jsme strávili na chatě jménem Oravice. V neděli jsme přijeli pozdě večer, takže
jsme se jen ubytovali a seznamovali se s chatou. Druhý a třetí den jsme střídavě absolvovali
výlet do Juráňovy doliny a projížďku na kolech po okolí, po náročných sportovních výkonech
jsme se šli oba večery ohřát a vykoupat do místních lázní - Meander parku. Čtvrtý den jsme si
sbalili všechny věci a vyrazili na Roháčské plesa. Musím vám říct, že výhled byl naprosto
nepopsatelný a nádherný, až se téměř zatajoval dech. Nádherná příroda, čerstvý horský
vzduch, prostě nádhera. Po návratu z Roháčských ples jsme se my, všichni studenti, jeli
ubytovat do místních rodin. Pátý den jsme navštívili Muzeum jeskyňářství a přírody
v Liptovském Mikuláši a potom se konala prohlídka v Demänovské jeskyni. Spousta
krápníků, ledových jezírek a dokonce i tekoucí řeka přinášející čerstvý vzduch do jeskyně takhle nějak pro představu čtenáře vypadá Demänovská jeskyně. V pátek, předposlední den,
jsme se konečně podívali do Tvrdošína a místního gymnázia. Prošli jsme si celé gymnázium,
seznámili jsme se s učiteli a žáky. Hráli jsme různé netradiční sporty. Mezi mé oblíbence
rozhodně patřil kin-ball. Kin-ball je hra, při které si tři týmy o čtyřech lidech přehazují veliký
míč, a když myslím veliký, tak opravdu veliký, a snaží se navzájem jej hodit tak, aby ho další
tým nechytil. Tyto netradiční sporty jsme hráli dopoledne a odpoledne jsme se vydali po
skupinkách na prohlídku města. V pátek večer byl volný program, takže nás naši slovenští
kamarádi vzali na laser game a všichni jsme si to moc užili. Náš poslední den, tedy sobota, se
odehrál následovně: dopoledne jsme jeli na nádherný renesanční Oravský hrad a odpoledne
jsme strávili v rodinách pilným balením. Po závěrečné večeři, spojené s rekapitulací celého
projektového týdne, jsme odpoledne kolem šesté hodiny odjížděli. To víte, že nějaká ta
slzička ukápla, ale nám zbyla spousta nádherných vzpomínek.
Naštěstí to nebyla poslední schůzka projektu Erasmus+, ale ještě se uskuteční jedna u nás v
České republice na přelomu května a června. Už se moc těšíme na naše slovenské a litevské
kamarády a doufáme, že přibude ještě víc hezkých, úsměvných a radostných vzpomínek.
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