Multikulti... napínavé… dobrodružné… ! Zkrátka skvělé !!!
Reportáž o našem setkání COMENIUS v Izmiru (23.-28.9.2013)
V pondělí 23. září konečně přišel náš den „D“. Bylo nás devět, nasedli jsme do letadla Lufthansy a ten nás
dopravil do Izmiru, kde bylo ještě léto v plném proudu. Naše projektová skupina – šest žáků: Anna
Doležalová, Mara Kragulj, Sára Týcová, Khoi Nguyen (všichni 9b) a Lea Boucníková, Lukas Timko (10c),
doprovázeni
učiteli
panem
Křenek,
paní
Thiemer
a
paní
ředitelkou
Beuerle.
V Izmiru, třetím největším městě Turecka ležícím na pobřeží Středozemního moře, jsme se na pozvání školy
TAKEV setkali s dalšími partnerskými skupinami z Německa, Maďarska a Slovenska, se kterými společně
realizujeme projekt COMENIUS na téma „Rozdílné kultury stravování v zemích Evropské unie“. Tento projekt
je financován Evropskou unií.

Náš hostitel – škola TAKEV v Izmiru – je turecko-německá soukromá škola, která podobně jako naše škola
kromě gymnázia má také mateřskou školu a 1. stupeň ZŠ. Gymnázium školy TAKEV navštěvují turečtí žáci,
kteří po vykonání turecké maturitní zkoušky chtějí studovat na vysoké škole v Německu, Rakousku nebo
Švýcarsku. Během svého studia na gymnáziu vykonávají žáci jazykové zkoušky jako např. Deutsches
Sprachdiplom I. , II. a zapojují se do mnoha mezinárodních projektů a výměnných programů se školami v
Německu.
Hlavní aktivity 4denního projektového setkání se skládaly z prohlídky partnerské školy TAKEV, poznání
turecké kultury a místní kuchyně a společná příprava tureckých kulinářských specialit. Celý pobyt se probíhal
v duchu intenzívního vzájemného setkávání zúčastněných žáků z pěti evropských zemí. Naši turečtí hostitelé
pro nás připravili vskutku velmi rozmanitý a zajímavý program.

V úterý jsme všichni společně jeli autobusem do malého města Tire, kde jsme navštívíli tradiční trh s ovocem
a zeleninou. Ohromný zážitek! Tolik různých druhů ovoce a zeleniny! A ze všech stran křik trhovců, kteří
neúnavně vychvalovali své zboží a smlouvali o ceně! Na trhu jsme také nakoupili suroviny pro naše společné
vaření ve škole.

Ve středu jsme strávili celý den ve škole TAKEV. Dopoledne přednášely všechny skupiny své pečlivě
připravené prezentace o typických jídlech ze své země. Naše skupina představila Evropě vyhlášené – i když
ne zrovna nejzdravější – české chuťovky: svíčková s hovězím a kynutým knedlíkem a vepřo-knedlo-zelo s
pravou plzní. Nikoho z přítomných nepřekvapilo, když naši reprezentanti země, ve které se všichni zdraví a
loučí námořnickým pozdravem „Ahoj“ představili rybí polévku a bramborový salát s kaprem jako tradiční
štědrovečerní večeři. Při pohledu na fotografie takových dobrot se všem divákům sbíhaly sliny.
Po zasloužené polední přestávce pro nás turecká skupina udělala krátkou prezentaci o Turecku. Poté přišla
vhodná chvíle pro kulturní příspěvky ze zúčastněných zemí: Slováci zahráli na flétnu slovenskou hymnu,
Maďaři ukázali svůj národní tanec. Nálada dosáhla vrcholu ve chvíli, když se nás Turci snažili naučit tančit
břišní tanec. Ten budeme muset ještě potrénovat …

Po veselém juchání na pódiu jsme šli do školní jídelny, kde jsme společně připravovali tradiční turecké
pokrmy Börek a plněné rolky z vinných listů. Den strávený ve škole jsme zakončili společnou večeří ve školní
zahradě. Tu pro nás připravili kuchaři školy. Tolik různých jídel! A chutnaly opravdu skvěle!
Ve čtvrtek byla na programu exkurze do okolí Izmiru. Nejprve jsme navštívili poutní místo Selçuk, kde se
nachází dům, ve kterém podle křesťanské legendy zemřela Panna Marie. Poté jsme si prohlédli antické
město Efes (nebo přesněji to, co z něj zbylo…). Archeologické vykopávky názorně dokládají: Efes byl ve
starověku jedním z největších měst Římské říše, hlavním městem římské provincie Asie a svého času čítal
neuvěřitelných 250 tis. obyvatel! Bohatá megalopole s mnoha jedinečnými stavbami jako např. Celsova
knihovna, Artemidin chrám, Velké divadlo nebo hlavní náměstí města zvané „agora“. Fragmenty těchto
monumentálních staveb budí úžas i po více než 2000 letech! Největší úspěch u nás ale asi měly zbytky
městských lázní a veřejných záchodů, jejichž funkci by mnozí z nás bývali rádi na místě vyzkoušeli.

V pátek konečně nastalo tolik toužebně očekávané koupaní v moři!!! Ráno jsme vyjeli autobusem do
proslulého letoviska Çeşme, které je od Izmiru vzdálené asi 60 km. Parádní pláž s jemným pískem, průhledná
tyrkysově modrá voda, která měla neuvěřitelných 24 stupňů! Prostě skvělé!

Tak to byly největší highlights našeho společného programu. Skvělé byly i chvíle, které naši žáci strávili se
svými kamarády hostiteli a jejich rodiči. Turci byli skvělými hostiteli: srdeční, otevření a obětaví. Ukázali nám
město, povídali nám, jak se zde žilo dříve a jak dnes. Naši turečtí průvodci nám nabídli jedinečnou příležitost
k osobnímu pohledu na tureckou kulturu a zvyky, ke kterému běžný turista příležitost nedostane.
V sobotu brzy ráno jsme se setkali na izmirském letišti. Loučení s tureckými žáky a jejich rodiči nebylo
snadnou a rychlou záležitostí. Málem jsme zmeškali naše letadlo. Na zážitky z Izmiru budeme dlouho
vzpomínat. Brzy se ale všichni opět uvidíme – v květnu na příštím společném setkání, tentokrát u přátel v
německém Selters!

Podívejte se také na všechny fotografie zde.
Projektová skupina COMENIUS

