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„Hei Sumoesta aneb zdravím z Finska. Měla jsem to
štěstí nahlédnout pod pokličku a objevovat, alespoň
na chvíli, krásy Finska. Náš první den probíhal za
doprovodu Iidy Tenolahti, která v loňském roce
strávila šest měsíců v ČR v MC Klubíčko. Pohostila
celou naši skupinu rodinným obědem. Během
následujícího týdne mne, kromě jiného zaujalo, že
Finové mají téměř ke každému obědu a večeři chléb s
máslem a místo minerálky či vody pijí mléko. Po
seznámení se všemi účastníky jsme se rozpovídali a
diskutovali, co naše státy a kultury mají společného a
co rozdílného. Objevili jsme nové aktivity, hry a saunu.
Klára, 19 let.

Spice up your life…
…tak se jmenoval projekt Výměna mládeže (Youth Exchange)
v rámci projektu Erasmus Plus ve Finsku, kterého jsme se
zúčastnili s mladými studenty. Pobyt tam opět ukázal, jak
důležité je ovládat cizí jazyky.
Program se odehrával ve
městech Lapua, Seinajoki
a Hirvijarvi a organizoval
jej Youth House of Lapua
town v čele s paní Marittou
Sipila. (Vysílající
organizace, která k nám
loni vyslala Iidu).

Ve městě Lapua se setkalo
6 skupin mladých studentů
různých evropských
„Ve Finsku byla jedna aktivita, která se mi líbila víc, než z
vše ostatní. Byl to kulečník. Můžete si říct, že kulečník zemí, z České republiky,
se dá hrát i v Česku a že jsem kvůli němu nemusel Estonska,
Finska,
jezdit do Finska, ale pravdou je, že když hrajete
Maďarska, Španělska a
kulečník, dost se při tom uvolníte a je mnohem lehčí se
bavit, a to i s lidmi, s kterými byste se normálně Itálie. Mladí lidé ve věku 15
nebavili, protože jsou to třeba cizinci z Finska, - 18 let se během celého
Estonska či Maďarska. Když jsem je poznal, zjistil jsem, týdne účastnili různých
že jsou kamarádští, zábavní a dokázal jsem se s nimi
aktivit
z oblasti
bavit, i když jindy bych s tím třeba měl problém.“
žurnalistiky,
fotografie,
Tomáš,16let
umění a kultury, sportu, zdravé výživy. Každá aktivita vždy představovala jiné
složení pracovních skupin (vždy 1-2 zástupci dané země v jedné pracovní skupině).
Nutnost porozumět zadání úkolu, ve skupině se domluvit na jeho realizaci a
uskutečnit jej, byly zásadní. Pracovním jazykem byla angličtina, někdy však
k dovysvětlení pomohla také francouzština či němčina.

„Skvělou zkušeností pro mě bylo vařit brokolicovou
polévku pro 40 lidí. Nejde totiž jen o to ji uvařit tak,
aby chutnala všem, ale zároveň je nutné domluvit se
při nákupu potravin a co nejlépe potom polévku
naservírovat, aby neskončila nějakému jedinci ve
vlasech. Dalším skvělým zážitkem pro mě byla tradiční
finská sauna. Věřte, že po finské sauně jste schopni
chodit i ve „čtverci dokolečka“ (soukromý vtip
centrum
účastníků,Mateřské
pozn. redakce)
Poznala jsem kulturu zemí,
602 793
748, e-mail
které Tel.:
se tohoto
programu
také zúčastnily, a zároveň
jsem si zlepšila své znalosti angličtiny. Finsku zdar! Hei
a kiitos.“ Natálie, 18 let

„Byla radost dívat se, jak 15ti - 18ti leté "děti" rozumí a
plynule hovoří anglicky a jsou schopny se aktivně účastnit
mezinárodních workshopů. Účastníci v týmech (každý
den se měnících) psali společně novinové články, deníky,
pracovali na společném uměleckém díle, fotografickém
portfoliu, sportovali, hráli hry, organizovali kulturní
večery v angličtině, nakupovali potraviny potřebné pro
přípravu jídla pro 40 osob a potom společně vařili! "
říká Natalie Csizmaziová (vedoucí skupiny). Pokud
máte nějaké otázky, rádi Vám je v Klubíčku
zodpovíme.

Tento projekt je realizován za finanční
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