
                                                              „ JAZYKOVÉ HRÁTKY 2022“                                            

Den první. Konečně! Už je to tady! Začíná nám tak dlouho očekávaný jazykový kurz. Po příjezdu 

všech účastníků do Malé Skály, kde se naše jazykové hrátky konají, jsme se vydali na cestu, která se 

nám trošku zkomplikovala. Náš vlak nejel, a proto jsme náročně hledali náhradní autobus.                      

Cesta naštěstí dobře dopadla a všichni, ač unavení, dorazili na místo, kde na nás čekal poněkud 

nechutný oběd. Po něm nás rozřadili do čtyř týmů a mohlo se začít s výukou, při níž jsme si rozšířili 

nejen anglickou slovní zásobu.  Týmy se po každých čtyřiceti pěti minutách prohodily a přešly k 

dalšímu učiteli. Po večeři jsme měli volno. 

Den druhý začal snídaní ve stylu švédských stolů. Po ní se pokračovalo ve výuce. Po obědě                       

jsme dostali úkol natočit anglicky úryvek z nějakého filmu. Po krátké pauze nám učitelé zadali další 

úkol, najít Vechtrovnu. Cestou v týmech jsme plnili další zadané úkoly. Po dokončení nám učitelé 

poslali souřadnice míst, kde se nacházejí. Našli jsme je v bufetu u místní sokolovny.                                   

Večeřelo se ve vedlejším hotelu a všem chutnalo. Inu, hlad je prý nejlepší kuchař. 

Třetí den jsme strávili na řece Jizeře. Ráno jsme urychleně vstali a přesunuli jsme se na stanoviště, 

kde nás rozdělili do skupin po šesti. Poté nám instruktoři vysvětlili, jak máme s raftem zacházet.                    

Cesta byla dlouhá, náročná, ale zároveň zábavná. Pár z nás muselo párkrát vlézt do ledové vody, 

protože jí bylo málo a raft se zasekl. Po dvouhodinové cestě jsme zmrzlí dorazili do cíle. K obědu 

jsme měli bagetu, kterou jsme si ráno sami připravili. A cesta zpátky? V úvahu připadaly dvě 

možnosti. Jít pěšky, nebo jet vlakem? Většina se rozhodla pro pohodlnější jízdu vlakem. Po příjezdu 

jsme odpočívali po náročné aktivitě a netrpělivě čekali na večeři. Čekala nás totiž pizza. Na závěr 

kurzu jsme uspořádali diskotéku, která začala v sedm hodin a skončila o půlnoci.  

Po snídani jsme si sbalili saky paky a vyrazili vlakem domů. Během cesty pořídila reportérka                          

Adéla Hánělová krátký rozhovor s jednou z účastnic: Májo, jak bys hodnotila tento kurz??                                                                                                                     

„Tento kurz hodnotím pozitivně. Byla to sranda, ale zároveň jsem se něco naučila” .                                      

Která aktivita  tě nejvíce bavila??                                                                                                                                               

„Nejvíce mě bavilo raftovat.”                                                                                                                                                          

Jak vám tam vařili??                                                                                                                                                            

„Jedla jsem i lepší jídla, ale dalo se to.”                                                                                                                                         

Co se  ti na kurzu nelíbilo??                                                                                                                                         

„Nemůžu tomu nic vytknout, vše bylo skvělé!!!”                                 

                                                                                                                                             Hánělová + Bejčková + Pánková (8.C)                                                         

      


