
Kedd, május 16.  Orbán Dorka, 9.c 

A délelőttöt szokás szerint az iskolában töltöttük, workshopokban dolgozva. Ezen a 

napon megismerkedhettünk a Quizlet nevű alkalmazással, mellyel tanultunk egy kis spanyolt, 

ill. hollandot, és plakátokat is készítettünk nemzetközi csoportokban a VoiceThreadben lévő 

szavakból. 

Az egy órás ebédszünet után elindultunk Oviedoba, Asturias tartomány fővárosába. A 

kb. fél-háromnegyed órás út után egyből a San Fracisco parkba mentünk, ahol mindannyian 

körbesétáltunk, fotózkodtunk, élveztük a természetet- és főleg a buszban kapott bingót 

próbáltuk megoldani. Ezután átmentünk Asturias parlamentjébe. Itt egy rövid várakozás után 

részletes idegenvezetést kaptunk. A körbenézést a tárgyaló terembe való leülés követte, ahová 

egyszer csak megérkezett a parlament vezetője- mindenki nagy meglepetésére. Egy rövid 

beszédet intézett hozzánk, amit Fran fordított végig, habár kicsit megilletődve. Ezután 

mindenki tehetettfel kérdéseket, amelyekre az úr a legjobb tudása szerint próbált meg 

válaszolni. Miközben mentünk ki, mindenki kapott egy kis ajándékcsomagot, amit mindenki 

örömmel vett tudomásul (főleg a kis noteszt, amibe pénteken írtunk egymásnak üzeneteket a 

buszúton). 

A parlamenti látogatást követően volt egy két órás ebédszünetünk, amit mindenki 

más-más csoportokban fogyasztott el, különböző helyeken. 

Ezután találkoztunk és két csoportra lettünk osztva egy játékhoz. Mindenkinek volt 

egy spanyol párja, akivel össze volt kötve a csuklójuk a játék egész ideje alatt, míg 

személyenként egy-egy lufi is a kezünkben volt. A játék Oviedo belvárosában volt, és a 

lényege az volt, hogy végig menjünk az állomásokon és feladatokon, amit a csapatkapitány 

kapott meg egy tanártól Whatsapp segítségével. A lufik plusz pont szerzési lehetőséget 

szolgáltak és ezek döntötték el a végén a nyertest: a másik csapat ki lehetett lyukasztani, és 

amelyiknek több maradt meg a végén, az plusz pont. Ahogy elindultunk mindenki egyből a 

lufikra koncentrált és legtöbben elkezdtünk rohangálni- viszont talán ez volt a legjobb része 

az egésznek. Miután már a legtöbb lufi ki lett lyukasztva, a feladatokra is jobban 

odafigyeltünk és – habár Fran segítségével- teljesítettük őket. 

A játék végén mindkét csapat kapott egy oklevelet, egy tollat és egy karkötőt emlékül. 

A hazafele úton kimerülten beszélgettünk- és aludtunk.  

Számomra ez volt a legizgalmasabb és a legszórakoztatóbb nap. 

 


