
Második nap 

Fél nyolckor keltem fel, majd egy kis reggeli után el is indultunk iskolába. Engem kocsival vittek el, 

szóval nem kellett bicikliznem. Suliban egyből egy kommunikációs workshoppal kezdtünk, aminek 

annyi volt a lényege, hogy minden csaparba került egy spanyol, egy belga, egy holland, és egy magyar 

diák. Így négy csoportot kaptunk, és mindegyik kapott egy felaladot. Ételek, zene és kultúra, turizmus, 

és . Össze kellett gyűjteni ezeket az információkat minden országról, és le kellett őket írni egy word 

dokumentumba. Szóval muszáj volt angolul kommunikálni a csapattagokkal. 

Aztán következett a Magyarországot bemutató prezentácónk. Bementünk egy angolórára mint 

vendégelőadók. A gyerekek kb 12-13 évesek voltak,és szerintem kicsit unták néha, és mivel még csak 

második éve tanulnak angolul nem is biztos, hogy értették miről van szó. De legaláb elment az óra az 

előadásunkkal, annak biztos örültek. 

Egy jó hosszú szünet után, amiben elmentünk egy sajtboltba és kostólgattunk pár dolgot a 

tanárnőkkel, következett az app workshop. Egy storybird nevű applikációt tanultunk meg használni 

amivel virtuális könyvekben lehet történeteket mesélni. Először nem volt épp egyértelmű a feladat, 

de egy kiss segítséggel ayt hiszem egy hasznos programot sajátítottunk el, és lehet, hogy még 

hasznos lesz. A workshop végén el is küldtünk egy pár munkát, amik egész jók lettek. 

A workshop után egy újabb hosszú szünet következett, amiben elfogyaztottuk az ebédet. Érdekes, 

hogy itt nem szokás meleg, rendes ebédet enni, úgyhogy mindenki elővette a csomagolt szendvicsét 

és azt ettük. Ez az én esetemben egy sajtos szendvics volt almával és vízzel mellé. 

Aztán jöhetett a pokémon go! Holland direktorjaink úgy gondolták kicsit érdekesebbé teszik a 

városnézést, úgyhogy készítettek nekünk egy feladatot. Ismét csoportokba voltunk osztva, ami nem 

mindig jött ki jól hisz például az én csapatomban volt 3 holland és két belga rajtam kívül, akik ugye 

ugyanazt a nyelvet beszélik szóval csak én nem értettem amikor mindenki elkezdett hollandul 

magyarázni. De azért igyekeztek angolul kommunikálni, nem volt annyira zavaró. Szóval 10 állomást 

kellett meglátogatnunk, amik mind nevezetességek voltak. Hága egy nagyon gyönyörű város. A házak 

nagyon rendben vannak, és nagyon közel egymáshoz. Így a városnézés nagyon jó volt, és élvezetes. 

Sokat voltunk bent a városban, ott vacsoráztunk, sétálgattunk , majd nagyjából 7 óra fele értünk 

haza. Akkor kezdtem el írni ezt a hostom laptopján, és próbálom megszokni, hogy nincsenek 

ékezetek, valamint az y es a z össze van cserélve. Így kétszer annyi idő volt megírni ezt. My Lucie 

legjobb barátnője épp most érkezett meg és azt hiszem jó esténk lesz.  

Összegezve szerintem nagyon jó nap volt, én élveztem a városnézést és az iskolai programokat is, de 

sose fogom tudni megszokni a rengeteg különbséget a két ország között, mint a közlekedés vagy a 

hatalmas tömeg a suliban. 


