
Reggelente biciklivel mentünk iskolába, és bár nagyon hideg volt olyankor, ez egy jó útja volt 

annak, hogy felfrissüljünk reggel.  

Az iskola épülete nagyon tetszett, sokkal modernebb mint a miénk mind felszereltségben, 

mind építészetileg. Azt vettem észre, hogy Hollandiában szinte minden épület téglából volt, 

legalábbis Hágában.  

Amikor előszőr megérkeztünk az iskolába 8:30-kor elkezdődött az első diák workshop. 

Nekünk nagyon tetszett ez, mert sokkal közelebb állt ahhoz amit szeretünk mint más témák. 

Itt a HTML programozás alapjait vettük át, és megtanultuk hogyan kell weboldalt 

szerkeszteni. Egy óránk volt, hogy csináljunk egy olyan weboldalt, melyen saját magunkat 

mutatjuk be. Ezután ugyanabban a teremben maradtunk, csak átültünk a kerekasztalhoz 

csoportokban és átbeszéltük mi volt jó és mi volt rossz az eTwinningben. Többeknek nem 

tetszett az, hogy nem kaptunk értesítést arról, ha üzenetünk érkezett, viszont a Padlet felülete 

a diákok nagy részének tetszését elnyerte.  

Ezután volt egy kis szabadidőnk, mikor kimehettünk az iskola melletti bevásárlóközpontba, és 

vehettünk magunknak ennivalót.  

Miután visszaértünk, a "toleranciaoszlop"-nál találkoztunk a többiekkel, akikkel csapatokba 

rendeződtünk, és elindultunk a villamossal az első helyünkre.  

A tömegközlekedés is fejlettebb, mint nálunk, egy OV Chipcardot kaptunk a hostunktól, ami 

olyan kinézetű volt, mint egy bankkártya. Mindig amikor felszálltunk egy buszra vagy 

villamosra, a kártyát oda kellett érinteni a leolvasóhoz, kiírta mennyi az egyenlegünk, majd 

amikor leszálltunk újra oda kellett érinteni, és a megállók számával arányos pénzösszeget 

vont le a kártyáról.  

A feladat viszonylag egyszerű volt, bár nagyobb távokat kellett átsétálni. A Pokemon GO 

nevű játékban kellett bizonyos Pokestopokat megtalálni, majd fotozkodni előttük. Ez azért 

nem tetszett nekem, mert bár Hága szép volt, csak a csapatvezetőnknél volt telefon, és ő 

játszott a játékkal, mi csak sétáltunk vele. Miközben sétáltunk, kiderült, hogy Katalin 

hercegnő a városban volt, és az egyik lány szelfizett vele. Az egyik utca le is volt zárva, és 

motoros rendőrök álltak a kordon mellett. Nem sokkal ezután hazamentünk, és nem nyertünk, 

de nem is zavart, örültem, hogy visszaértünk. Ezután szinte egyből továbbmentünk Sem-

ékhez, vittem a hangszóróm, és ott zenét hallgattunk és beszélgettünk.  Kimentünk egy 

játszótérre, ahol nem sokáig maradtunk velük Jobbal, mert haza kellett érnünk időben. 

Amikor elköszöntünk a többiektől, kiderült, hogy ők is jönnek, és egy ideig együtt 

bicikliztünk, majd szétváltunk. Hazaéréskor egyből lefeküdtem és el is aludtam.  

 


