
Szerda (2016/10/12): 

A mai nap a ”workshop”-okról, és a tradicionális holland sportokról szólt, és este volt egy 

tanárokkal, szülőkkel közös vacsora is. 

 

Workshopok: 

Az első órában megtanultuk használni a HTML programnyelvet, és az alapjaival 

foglalkoztunk is egy kicsit.  

Közben volt egy szociológia óránk is a holland gyerekekkel együtt.  

A második workshop pedig a 3D nyomtatásról, és egy kicsit a 3D nyomtatókról szólt. 

Elmagyarázták és megmutatták hogy hogyan működik a nyomtató, majd el is indították. 

Utánna mutattak egy egyszerűen használható 3Ds tervező programot, amit körülbelül tíz 

perc alatt megtanultunk használni, és azt alkothattunk benne amit csak el tudtunk képzelni. 

Volt egy kisebb versenyszerűség is, ami arról szólt hogy aki a legszebb dolgot tervezi a 

maradék 30 percben, azt kinyomtatják csütörtökig.  

 

Holland sportok: 

Az összes gyereket csapatokba osztották, és forgószínpad módjára kellett állomásról 

állomásra menni, és minden állomás egy vagy több különböző sportról szólt. Volt füvön 

használható hoki, ami azt jelenti hogy fa ütőkkel egy müanyag labdát kellett a füvön 

terelgetni, olyan szabályokkal mint a rendes jéghoki. Volt egy fa korongokkal játszandó játék 

aminek az volt a lényege, hogy egy fa lapon volt két oldalfal, és a végén egy, amin lyukak 

voltak, és mindegyik lyuk más pontszámot jelentett, és az volt a cél hogy be kellett pöckölni 

a fa korongot a résekbe. Volt még gólyaláb, és annak volt egy kijelölt pályája, amin ketten 

versenyeztek. Volt még zsákban szökdelés ahol úgyszintén egy kijelölt pályán kellett 

versenyezni egy másik ember ellen. Még röplabdát is lehetett játszani a tesiteremben, és 

néha még a tanárok is beálltak játszani. Még volt egy olyan játék (igazából nem sport) ami 

arról szólt hogy fellógattak sütiket egy zsinórra, és bekötött szemmel kellett megenni, úgy 

hogy a csapattársak segítettek abban hogy merre kell fordulni és/vagy menni.  

 

Vacsora: 

A vacsora lényege az volt hogy minden szülő csinált mindenféle ételt, és behozták a 

vacsorára, és aki akarta az ott is maradhatott a szülők közül vacsorázni, és megkóstolni a 

mások által készített ételeket. A hangulat is jó volt, az ételek is finomak voltak, és mindenki 

nagyon jól érezte magát.  

 

Mire mindennek végelett és hazaértünk, annyira elfáradtunk, hogy csak fürödtünk és egyből 

aludtunk is, úgyhogy egy nagyon fárasztó nap volt.  


