MOTIVAČNÍ DOPISY
K čemu jsou a jak na to?
25. 10. – 4. 11. 2019

K ČEMU JSOU?

• výběr účastníků projektu Erasmus+
• motivace k zjištění si všech dostupných informací o místě
• inspirace pro koordinátory, jak nastavit obsah aktivit
• zapojení účastníků do tvorby jednotlivých aktivit

JAK NA TO?
FORMA: písemně, elektronicky
OBSAH: odpověď na následující otázky
TERMÍN ODESLÁNÍ (česká strana): 25.10. – 4.11. 2019
KAM : erbenova@gymkvary.eu
OTÁZKY
1. Proč se chci zapojit do projektu?
2. Co bych chtěl v rámci projektu vidět, absolvovat atd.?

3. Čím mohu do projektu přispět?

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
„ Ráda poznávám nové lidi a místa - jejích kulturu, zvyky a jazyk, chci získat nové znalosti spojené s tímto
projektem. Chtěla bych naučit žáky ze Slovenska náš jazyk a ukázat zajímavá místa.“

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?

„Ráda bych podnikla výlet do TANAPu a Demänovské jeskyně.“

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
jazykové aktivity

VD, 3. ROČ.

1.

PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?

„Chtěla bych se zúčastnit projektu Erasmus + na Slovensku, protože bych chtěla poznat, jak se vzdělávají naši nejbližší

sousedi a jaké mají ve vzdělání možnosti. Určitě by mě pobyt na Slovensku inspiroval i k napsání nějaké povídky nebo článku,
čemuž se věnuji ve volném čase. Samozřejmě by to pro mě byla i příležitost poznat jinou zemi, jejich zvyky a styl života. A moc
se mi líbí slovenština, dokonce daleko víc než čeština. “

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
„V rámci projektu bych se v Levoče chtěla podívat a věnovat se jejich sportovním aktivitám. Jelikož se o sport, především o
fotbal velmi zajímám, přála bych si vidět, jak se ke sportu staví a kolik lidí v mém věku nějaký sport provozuje. Jak už jsem
psala, také bych chtěla poznat jejich vzdělávací systém, jestli se nějak liší od toho našeho. V neposlední řadě také ochutnat
pravé slovenské halušky. Slovákům bych u nás chtěla ukázat turistickou část Karlových Varů, hlavně divadlo, které sama ráda
navštěvuji, protože i když si myslím, že je tato část města dost známá, pro cizince je vždy zajímavá. Pokud by byla možnost jet
i mimo Karlovy Vary, ráda bych se s nimi podívala do botanické zahrady v Bečově, jelikož ta už v květnu bude jistě krásná a
rozkvetlá. Určitě bych je i vzala na nějaké tradiční jídlo. “

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

psaní článků o projektu, provázení spolužáků

MP, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Rád cestuju, ale zatím jsem neměl možnost toho tolik procestovat. Takže jsem byl ihned zaujat nabídkou někam
jet. O to víc, že to bylo zrovna Slovensko. Nechtěl bych, aby se dva státy, které si byly tolik blízké, nadále
oddalovaly. Plus je určitě poznat nové lidi a ukázat jim naši domovinu. Myslím si, že si máme toho spoustu, co
říct a budeme si rozumět.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Co v Čechách? Rád improvizuju a nebránil bych se žádnému dobrému nápadu, rozhodně bych jim ukázal okolí a
poznal bych je na nealkoholické pivo, či bych je naučil „pražsky“.
Co na Slovensku? To samé, co v Čechách, hlavně bych chtěl navštívit, nějaká zajímavá místa, porovnání názorů
a zábavně s nimi strávit jejich volný čas, to ať si určí oni, přece jen je to jejich země.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
prohlídka okolí K. Varů

PZ,3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Výměnného pobytu na Slovensku bych se chtěla zúčastnit, protože pracuji jako průvodce na objektu NPÚ.
Zajímám o historii a snažím se své znalosti a osobní zkušenosti co nejvíce obohacovat, přičemž zkušenost
s historickým místem, jako je Levoča, je nemalým lákadlem. Zároveň jde o zajímavý výlet někam, kde jsem nikdy
nebyla, a zde se naskýtá možnost úsporné cesty tam i zpět a ještě k tomu s blízkými a známými lidmi.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Zde v Karlových Varech (v Čechách) bych určitě Slovákům ukázala například kulturně významné budovy (i třeba
architektonicky zajímavé – například divadlo, Pupp, atd.), ale určitě něco, co by mohlo zajímat i někoho ne tak
zběhlého do historie. Zajímavé by mohlo být třeba vřídelní podzemí nebo Diana. Na Slovensku bych osobně
ráda viděla jak něco historického, tak zábavného. Například tedy historické centrum, nějaký zámek, nebo něco
jako lanový park by mohla být zábava.
3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
průvodcování

• JD, 2. ROČ

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Člověk by měl cestovat, aby poznal život v jiných zemích a krajích a uměl poté říci klady a zápory života v naší
zemi. Slováci jsou nám velmi blízcí a tento projekt je šancí zlepšit svou znalost slovenštiny. Takhle daleko na
východě jsem ještě nikdy nebyla. Zajímají mě životní hodnoty Slováků a jejich každodenní život. Také je to
možnost poznat nové potencionální kamarády.
2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Ráda bych se na Slovensku podívala do:, Popradu, centra Levoči, na Čiernou horu

Slovákům bych u nás ukázala: Prahu, Mariánské lázně, SOOS Cheb

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

TD, 2. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Tohoto projektu bych se chtěl zúčastnit, abych navštívil nová místa a poznal slovenské studenty, jejich zvyklosti a
průběh dne, způsob výuky školy. Chtěl bych se dozvědět něco o historii města, vidět památky města a významné
budovy, a tím se něco naučit a zjistit.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?

Na Slovensku: Spišský hrad a okolí, Bazilika Panny Marie
U nás: Prahu, Lázně

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

MM, 2. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Tohoto projektu bych se rád zúčastnil, protože chci poznat nové lidi a navštívit nová místa. Byl jsem i na výměně
s Holandskem, a chtěl bych mít nějaké porovnání projektů podobného formátu.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Na Slovensku: Navštívit historickou památku, zúčastnit se aktivity v lese. Moc rád bych chtěl pracovat ve
skupinkách a hledat historické informace o obou zúčastněných měst.
U nás: Jet do Plzně do Techmanie Science Center, ukázat naším přátelským studentům krásy našeho kraje
(procházka lesem na Dianu, ochutnání našich pramenů.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
organizace práce ve skupinách

OV, 2. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Rád bych se zúčastnil výměny se slovenskou školou v Levoči, protože bych se rád setkal se svými vrstevníky ze Slovenska a sdílel s
nimi zkušenosti se slovenským a českým školství. Rád bych poznal slovenskou kulturu a památky. Zároveň se zajímám o historii, a tím
pádem bych se rád na tomto projektu podílel. Rád bych prezentoval náš kraj a jeho historii.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
V Karlových Varech je dlouhá tradice lázeňství a s ní spojené prameny, osobně si myslím že by slovenské žáky mohlo toto odvětví
zajímat. Další zajímavostí jsou rozhledny a vycházkové cesty v kopcích kolem Varů. V okolí bych jmenoval zejména Jáchymov se svou
historií těžby stříbra a nechvalně známého uranu. Ale také Františkovy a Mariánské lázně pro svou lázeňskou atmosféru, která je přece
jen trochu odlišná od té karlovarské. Za zmínku stojí ale i město Cheb se svým hradem a krásným centrem. Nakonec bych přidal hrad
Hauenštejn (Horní hrad) či lázně Kyselka.
Levoča byla v Historii důležitým obchodním uzlem a později se stala důležitým místem pro slovenské národní obrození, což jsou bez
pochyby zajímavá téma. Centrum města tvoří půvabné náměstí s radnicí, Bazilikou sv. Jakuba a evangelickým kostelem. V okolí stojí
za zmínku Spišský hrad a Město Poprad.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
prezentace historie kraje

MV, 2. ROČ

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?

Projekt mě zaujal především z důvodu poznání nové země. Nikdy jsem nenavštívila Slovensko, a myslím, že
spojení s navštívením tamní školy může být skvělá zkušenost. Ráda poznám fungování v jiné škole, která se už
podle webových stránek velmi liší od té naší. Zároveň předpokládám, že se dozvím i něco z historie Levoči a
okolí.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Ráda bych navštívila galerii v Levoči a prošla okolí Levoče. Také bych byla ráda, pokud bychom mohli navštívit
nějaký den běžné hodiny dle rozvrhu žáku, se kterými spolupracujeme. V Čechách bych Slováky provedla po
kolonádě a základních symbolech K. Varů, jako například Dianu, Kamzíka, atd… Myslím, že by mohlo být
zajímavé, pokud by žáci měli možnost navštívit naše běžné hodiny dle rozvrhu.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
aktivity v rodinách

AD, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Chci se zúčastnit projektu Erasmus +, protože bych se ráda podívala na Slovensko, kde jsem nikdy nebyla.
Ráda bych poznala novou kulturu, památky, nové lidi a ráda bych se naučila něco nového o slovenské historii.
Hlavně jak to chodí a chodilo na jejich škole, něco k samotné historii města Levoča, a jak je to s podobností
našich jazyků.
2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Ráda bych se podívala po cestě i do jiných měst. Dále mě zajímají památky v Levoči, nejen moderní stavby, ale
například i historické budovy a dále mě zajímá místní kuchyně. Tady v Karlových Varech bych jim chtěla ukázat
kolonády, samotné lázně a Grandhotel Pupp. Dále například hrad Loket, do kterého se vracím moc ráda, a nebo
třeba Cheb. Praha je také dobrý nápad, má v sobě své úžasné kouzlo a perfektně ukazuje jak historickou tak
moderní stranu.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
průvodcování

AF, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
V takovém to projektu jsem ještě zapojená nebyla, a proto bych se toho velmi ráda zúčastnila. Je to také dobré
v seznámení s novými lidmi, se školou z jiného státu. Konkrétně ze Slovenska, které je s naší vlastní spojeným.
Koukala jsem na stránky našeho partnerského gymnázia a přijde mi, že se tato škola zaměřuje hodně na techniku.
Proto by bylo skvělé zkusit si trochu jiný život než u nás. S tím souvisí i nápad trochu vylepšit naše webové stránky.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
V rámci výměny u nás bych chtěla Slovákům ukázat naše rodné město Karlovy Vary. Určitě bychom si, měli projít
kolonádu, což je základ našeho města. Dále bych chtěla, kdyby to šlo, aby jeden den, strávili Slováci u nás doma.
Zajistili bychom jim stravu, aby mohli poznat naše národní jídla a trochu život našich rodin. Kdybychom měli den volna
od školy, mohli bychom s nimi jet někam do přírody., Na Slovensku bych chtěla poznat trochu jejich kultury. Jak probíhá
jejich den ve škole, i mimo školu. Chtěla bych se zkusit zapojit do nějakého takového projektu s technikou, nebo
nějakým výzkumem. To by mě velmi zajímalo, jelikož mě laboratorní práce u nás baví, bylo by super vidět rozdíl mezi
našimi školami. Také bych chtěla ochutnat pravé slovenské halušky, které mam moc ráda, ale asi to u nás není úplně
ono.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
práce s technikou

ŠS, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
• Zajímá mě, jak vypadá styl výuky na Slovensku, jak vypadá zdejší příroda a jejich historie. Vím, že sám bych
se tam asi nikdy v životě nejel podívat. Nemusím být 2 týdny ve škole. Rád se přiučím něco nového o mém
vlastním kraji.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
• Čechy- příroda, Boží Dar, noční život, místa, ze kterých jsou krásné výhledy na Vary, další nápady záleží na
tom, jak bude vypadat program.
• Slovensko-hezké panorama, noční život, prostor na diskuzi o politice a v čem mají oni rozdílné názory od nás,
historické centrum některého hezkého města.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
vedení diskusních skupinek

TAS, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Chci se zúčastnit projektu Erasmus+, protože bych ráda navštívila Slovensko. Ještě jsem zde nebyla a vzhledem
k tomu, jak blízko k sobě máme, to považuju za chybu. Také bych ráda zjistila něco o historii Levoče, a podívala
se na zdejší památky. Zajímají mě rozdíly v našem jazyce, ale i jiných věcech. Navíc se ráda účastním
takovýchto projektů.
2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?

Jak už jsem napsala, chtěla bych vidět zdejší památky. Pokud by to bylo možné, ráda bych navštívila také
Bratislavu. Zajímá mě ovšem i město jako takové. Upřímně jsem toho v okolí moc nenašla, a tak se nechám
překvapit.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

ŠS, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Ráda cestuji a poznávám nová místa , ráda poznávám nové lidi , zajímám se o tradice a jak se ve světě liší. Chci
poznat, co máme společného a v čem jsme naopak rozdílní, zajímá mne jejich jazyk, zajímá mne jejich kuchyně,
chci vědět, jak zde vidí moje generace problémy moderního světa.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
ČR – Jelení skok (výhled na KV), Svatý Linhart , Galerie umění, Vřídlo , Kostel Máří Magdalény
Slovensko – vaření typických jídel , Kostel svatého Jakuba Staršího, Spišský hrad
3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

BB, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Do projektu jsem se přihlásil proto, že ačkoliv jsou Slováci - dle mého názoru - národ nám nejbližší, tak si
uvědomuji, že o jejich mentalitě vím velice málo. Proto bych rád poznal jejich pohled na svět, na společný stát,
společnou historii. Samozřejmě také doufám, že se na Slovensku seznámím s novými lidmi. Myslím si, že bude
zajímavé si popovídat se svými slovenskými vrstevníky. Také se těším na tamní (tradiční) kuchyni, jelikož jsou
halušky jedno z mých oblíbených jídel. Hlavní motivací pro mě ale přesto zůstávají lidé, místa a historie.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Na Slovensku bych rád navštívil Spišský hrad, který je vzdálený několik kilometrů od Levoči. Myslím si, že by to
bylo zajímavé, jelikož se jedná o mistrovské dílo (co se týče konstrukce a obrany hradu). Navíc je hrad na
seznamu UNESCO. Také by možná stálo za to – dle mého názoru – navštívit město Poprad, které má poměrně
hezké centrum. Samozřejmě, že bych rád také poznal Levoču (s čímž i tak napůl počítám).

V Karlových Varech a okolí bych jim doporučil hrad Loket, jelikož je to díky poloze nádherné místo. V samotných
Varech by měli určitě navštívit kolonády a rozhlednu Dianu, nebo Jelení Skok. Pro technicky zaměřené jedince
by pak mohla být ideální návštěva Moseru.
3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
diskusní skupiny

VF., 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Slovensko jsem již jednou navštívil a rád bych poznal toto pro mě nové místo a jeho blízké okolí. Zároveň mě velice
zajímá jak to chodí na slovenské škole, v čem je to jiné a v čem není. To samé platí pro jazykové rozdíly mezi našimi
dvěma jazyky. Zajímají mě také slovenské zvyky, tradice či místní kuchyni. S tím souvisí zisk cenných životních
zkušeností, které bych mohl v budoucnu využít, poznání nových lidí a kamarádů. Proto bych se rád stal součástí
tohoto projektu.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
V rámci projektu bych si chtěl prohlédnout a poznat město Levoča a zdejší gymnázium, vidět jak vypadá výuka a život
na jiné škole, vyzkoušet si práci v rámci Erasmu a v mezinárodním (a doufám že dobrém) kolektivu a vidět výsledek
našeho společného snažení. Poznat naši společnou historii a společné tradice, zjistit co nejvíce pro mě neznámých
věcí. Také bych se chtěl na Slovensku někam podívat. Například zajet z Levoče blízkých Tater, například na Štrbské
pleso, nebo do Košic, či se podívat do Bratislavy. A Slovákům u nás bych ukázal něco z našeho lázeňského regionu,
například Františkovy nebo Mariánské Lázně a přilehlý zámek Kynžvart nebo důlní lázeňské město Jáchymov, či město
a hrad Loket. Samozřejmostí by pak byla procházka po centru Karlových Varů spojenou například s návštěvou muzea.

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
předat slovenské straně také něco z naší kultury a ukázat jim zajímavosti z okolí našeho města.

AK, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Rád poznávám nová místa a nové lidi, jejich kulturu a zvyky, gastronomii.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Alžbětiny lázně, návštěva minerálních pramenů by se dala spojit i s procházkou např. k Puppu, okolí – Loket,
SOOS, atd.

Slovensko - samotná Levoča ,Spišský Hrad, halušky apod.,

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
zajištěním exkurze v Alžbětiných lázních

JM, 3. ROČ.

1.

PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?

Do projektu bych se rád zapojil proto, že jsem v této části Slovenska nikdy nebyl. Rád cestuji a poznávám nové lidi. Zajímám
se o programování a zaujala mě možnost vytvořit webové stránky pro tento. V rámci projektu bych se rád seznámil s životem
mých vrstevníků na Slovensku, co se týče jejich zájmů, koníčků, a nočního života. Levoča je také pěkné historické město a
nevadilo by mi podívat se po památkách. Výměnným studentům bych v ČR ukázal naše město a seznámil je se způsobem
života v lázeňském městě. Moc mne láká možnost poznat studenty ze Slovenska a navázat s nimi kontakt, protože bych se tak
mohl blíže seznámit s jejich kulturou, způsobem myšlení, názory na svět a na aktuální otázky současnosti. Dalším důvodem
proč bych Slovensko chtěl navštívit je naše společná historie, kdy k sobě oba národy měly a věřím, že stále ještě mají, velmi
blízko.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Moc rád bych slovenským účastníkům tohoto programu ukázal naše krásné lázeňské město a seznámil je s jeho bohatou
historií. Velkým přínosem by jistě byla například návštěva karlovarského podzemí, muzea Jana Bechera, sklárny Moser,
rozhledny Diany či nově zrekonstruované Goethovy vyhlídky. Pokud by to časové možnosti dovolily, doporučil bych jim také
návštěvu dalších významných míst v okolí – jako například hrad a zámek Bečov, město Loket, Mariánské a Františkovy Lázně
či Kynžvart..

3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?
tvorba webových stránek projektu

SN, 3. ROČ.

1. PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Do projektu se chci zapojit protože rád cestuju a poznávám nové kraje a nové lidi. Cítím se jako Slovák, protože
půlka mojí rodiny je ze Slovenska. Myslím si, že je škoda, že vztahy mezi Čechy a Slováky nejsou tak intenzivní
jako dříve, a myslím si, že tenhle projekt by s tím mohl alespoň trochu něco udělat. Také rád fotím, tak to vidím
jako dobrou příležitost.

2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Při projektu by určitě stálo za to: nějaká ochutnávka nebo společné vaření národních/tradičních jídel a to na obou
stranách, nějaká aktivita, kde bychom si vyzkoušeli, jak jsme na tom se slovenštinou a Slováci jak jsou na tom
zase oni s češtinou, vzít Slováky do Lokte a samozřejmě zařadit nějakou odlehčovací společnou aktivitu jako
bowling nebo něco takového.
3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

fotografování

RP, 3. ROČ.

1.

PROČ SE CHCI ZAPOJIT DO PROJEKTU?

Osobně mě baví zúčastňovat se většiny projektů, které škola pořádá, když se v projektu zúčastní i někteří z mých
kamarádů, se kterými to mohu prožít. Konkrétně tohoto projektu se chci zúčastnit, protože rád cestuju mimo Českou
republiku, a vlastně si říkám, že by bylo docela fajn poznat i země, se kterými sousedíme. Slovensko moc neznám, a
proto bych rád viděl a naučil se, co tam je jinak a jak to tam vypadá. Z vyprávění ostatních i mého bratra výměnný pobyt je
něco co musím někdy vyzkoušet, tak bych si to rád vyzkoušel tady na Slovensku. O sobě mohu říct, že jsem přátelský,
pracovitý a rád si vytvořím nové kontakty mimo naše hranice.
2. CO BYCH CHTĚL(A) V RÁMCI PROJEKTU VIDĚT, ABSOLVOVAT ATD.?
Ať už je to v Česku nebo na Slovensku tak mi nepřijde špatný nápad podniknout aktivity, kde bychom se nějak utkali,
například jako Laser game, paintball nebo něco podobného. Přijde mi, že to nemusí být vůbec špatné, užijeme si to
oboustranně, a uvidíme, jak na tom jsme jako jednotlivé země v soupeření.
Bohužel o Slovensku opravdu moc nevím, jediné z míst co mě napadá je Bratislava, ale to vím, že je vcelku daleko. Takže
klidně nějakou tu soupeřící aktivitu anebo jet vodu někde na Slovensku, Košice, Gerlachovský štít nebo co doporučí
Slováci.
3.ČÍM MOHU DO PROJEKTU PŘISPĚT?

organizace zážitkových aktivit (společných her)
JT, 3. ROČ.

