
Elso nap 

Az iskola reggel 8:30kor kezdodott, mi biciklivel mentunk, korubelul 10 perc volt az ut, en a hatso 

ulesen ultem. A nap a nagyteremben kezdodott. Eloszor Tim a hollandok tanara tartott egy koszonto 

beszedet, utana ot a Hofstad Lyceum igazgato kovette, termeszetesen mindketten angol nyelven 

tartottak a beszedet. Ezutan egz jatek kovetkezett, ez nekem nagyon tetszett. A jatek lenyege az volt 

hogz 7fos csoportoknak kellett kerdesekre valaszolni. Minden csoportban volt legalabb egy fo 

minden orszagbol. De mi is ebben a nehez? A jatek nehezseget az adta hogy a kerdes es a 4 valasz is 

kulonbozo nyelven volt. Volt magyar, spanyol, holland, nemet, angol. Ossze kellett dolgozni a 

csoporttal, mindenkinek kellett forditania. A kerdesek a jelen levo orszagokrol szoltak. Sajnos a vegen 

mi csoportunk utolso lett.  

Ezutan egy kis szunet kovetkezett, majd egy holland diak korbevezetett minket az iskolan. A magyar 

iskolakhoz kepest ez eleg erdekes volt. Kis tantermekben tanultak, az osztalyok kis letszamuak voltak, 

minden tanterem modern eszkozokkel volt felszerelve. A konyvtarukban majdnem annyi szamitogep 

volt, mint konyv. Nekem leginkabb a konditerem tetszett, a konditermet 20€-ert barmelyik diak egy 

evig hasznalhatja. Ezenkivul megneztuk meg a zenetermet, minden gyereknek kulon hangszere volt. 

Osszesegeben tetszett az iskolajuk.  

Ezutan jott a Hogyan viselkedjunk a szocialis mediaban workshop. Ezt egy Irani es egy izraeli meselo 

tartotta nekunk. Ez mar csak azert is erdekes mert eza ket nemzet nem igazan kedveli egymast. Egy 

jatekkal kezdodott, amely arrol szolt hogy egy valaki a kor kozepen all, mond egy allitast, es akire az 

igaz, az felall majd uj helyet keres. Egy valaki mindig kozepen maradt, mert ugye egyel kevesebb szek 

volt, es a kovetkezo kerdest neki kellett mondania. Az elso mondat az volt hogy aljon fel az aki nem 

abban az orszagban szuletett ahol el. Tobb hasonlo, erdekes kerdes is elhangzott. Ezutan 8 csapatra 

bomlottuk minden csapatban volt 3 holland 1 spanyol 1 belga es egy magyar. A feladat az volt hogy 

mindenkinek meselni kellett egy megfelemliteses/terrorizalos tortentet , ahol a meselo ennek az 

elszenvedoje, resztvevoje, vagy szemtanuja volt. Ezutan minden csapatnak ki kellett valasztani ezek 

kozul egyet es 3 darab allo kepben kellett ezt eloadni. Minden csapatnak volt erre 15 perce. Utana 

mindenki eloadta a sajat tortenet. Szerintem a legerdekesebb az volt ahol egy lany a barataival setal 

az utcan, majd felrugjak, de a baratai tovabb setalnak. A 3 kep utan a sztorit az foglalta ossze akivel 

ez tortent. Az erdekesseg az volt, hogy mindenki elszenvedoje volt a tortenetnek.  

Ezutan volt egy kis idonk, a legtobben addig elmentek 

vasarolni. Ezutan mentunk a Madorudamba, ami 

gyakarlatilag egy mini hollandia. Villamossal mentunk 

oda, meg mielott bementunk volna, keszult egy 

csoportkep is. Itt gyakorlatilag hollandia osszes 

latvanyosagga megtalalhato 1:25-os kicsinyitessel. A 

kedvencem a Schiphol repuloter volt, mivel itt latni 

lehetett hogy ez valojaban hatalmas. Az is tetszet hogy 

a hajok vonatok es autok mind mozogtak. Egy orat 

toltottunk itt, ezutan szabido kovetkezett, 

gyakorlatilag masnap reggelig.  

Mi a tengerpartra mentunk, ami eleg hideg volt. A 

tengerparton vegig boltok voltak. Ezutan a delutant 

vegig itt toltottuk. Kesobb meg megunnepeltuk az 

egyik holland diak szulinapjat. 


