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Po pomerne úmornom cestovaní (tri prestupy počas 12-hodinovej cesty lietadlom) sme
konečne v nedeľu večer dorazili do cieľa – na ostrov Kos. Ostrov leží na grécko-tureckej hranici
a je pomerne malý (40x8 km), počet 50 000 domácich obyvateľov sa v lete navýši o 100 000
turistov. Prvé dojmy z Grécka – mestečko na brehu ostrova je romantické a pekné, v centre mu
dominuje starobylý hrad a tradičné námestie plné kaviarničiek, v ktorých sa miešajú prvky
tradičnej gréckej a moslimskej kultúry, veď Turecko je blízko – večer vidíme svetlá na druhom
brehu mora, more je belasé a teplé, počasie a teploty napriek októbrovému dátumu sú okolo
26°C, za mestom suché pásy zelene a všade sa potulujúce mačky a psy.
1. deň: Ráno v škole sa nesie v znamení zoznamovacích aktivít, žiaci a učitelia sa
navzájom predstavujú. Krátka prehliadka školy – nezvyčajné sú vstupy do tried nie
zvnútra, ale z vonkajšej časti budovy. Škola je pomerne nová, má štyri roky a podľa slov
riaditeľa ešte mnohé veci len zariaďujú. Závidíme im však veľkú reprezentatívnu
spoločenskú miestnosť s ozvučením a osvetlením, tu sa bude konať aj väčšina
spoločných aktivít.
Pešo sa presúvame sa do mesta, absolvujeme krátku prehliadku antických
pamiatok a vykopávok, zahraničných žiakov sprevádzajú grécki žiaci. Spoločné oficiálne
prijatie starostom na radnici – krátky príhovor hlavného koordinátora projektu Pavla
Posnika a starostu mesta. Spoločné občerstvenie v meste a voľný program pre žiakov
začína o 16:30. Program učiteľov pokračuje večer – prechádzkou starým mestom a končí
spoločnou večerou.
2. deň: Stretávame sa o 9:00 v škole, učitelia absolvujú ranný brífing s gréckym
koordinátorom, dohadujú sa detaily organizácie nasledujúcich aktivít. Spoločne si
vypočujeme prednášku lekárky o hrozbe AIDS a prednášku dietologičky o zdravej výžive,
po krátkej diskusii sa presúvame do Hippokratovho centra.
Staroveký lekár Hippokrates žil a pracoval na ostrove Kos, Hippokratova nadácia
spravuje malé múzeum a botanickú záhradu s liečivými bylinami. Grécki žiaci nás
sprevádzajú bylinkovou záhradou – predstavujú účinky najznámejších bylín a v múzeu
vysvetľujú spôsoby starovekého liečiteľstva. V krátkej záverečnej aktivite si ostatní žiaci
(rozdelení v zmiešaných tímoch) majú možnosť odskúšať svoje znalosti z oblasti
liečivých rastlín, napríklad podľa vône určujú najznámejšie druhy.
V starovekých zrúcaninách liečebného chrámu Asclepeion zasvätenému
gréckemu bohu lekárov a liečiteľov Asklepiovi nám žiaci predviedli slávnosť
Hippokratovej prísahy, ktorá sa na tomto mieste starovekej nemocnice koná každoročne.
Večer sa stretávame všetci v škole na pohostení pripravenom pre žiakov a
učiteľov hostiteľskými rodinami. Záver večera patrí miestnej žiackej skupine, ich

hudobné vystúpenie prebieha za nadšenej podpory hostí.
3. deň: Celodenný výlet – dvojhodinový presun autobusom a loďou na ostrov Nisyros – je
to ostrov vulkanického pôvodu, v strede ostrova sa nachádza kráter vulkánu. Po
vylodení na ostrove krátka návšteva malého múzea zameraného na miestny vulkán,
prechádzka malebnou dedinkou na úpätí vulkánu, z bočných uličiek pozeráme priamo
do krátera sopky. Nádherné miesto – hory, more, belasá obloha. Schádzame autobusmi
do blízkosti krátera, miesto pripomína mesačnú krajinu s biednou alebo takmer žiadnou
vegetáciou, pešo zostupujeme priamo do krátera sopky, z výšky vyzeral maličký, zblízka
je obrovský – s priemerom 4 km, ľudia na jeho dne vyzerajú ako mravčeky. Zápach síry,
otvory s unikajúcim plynom – je to určite úžasný zážitok byť v blízkosti skutočnej sopky.
4. deň: Ráno stretnutie v škole, my informujeme koordinátorov z ostatných krajín
o úlohách a programe pripravovanej januárovej návštevy na Slovensku. Žiaci zatiaľ
rozdelení v tímoch pracujú na rôznych úlohách – pripravujú spoločný plagát
s protidrogovou tematikou, prebieha prednáška gréckej polície o bezpečnosti na
cestách a prednáška o prvej pomoci. Workshopy pre žiakov s nácvikom sebaobrany
a základy poskytovania prvej pomoci.
Na spoločný neskorý obed sa spoločne presúvame do blízkej dedinky Zia
s nádherným výhľadom na celý ostrov.
5. deň: Záverečné ranné stretnutie učiteľov v zborovni školy – zhodnotenie aktivít
stretnutia formou swot analýzy, posledné informácie a spresnenie pokynov ohľadom
nasledujúcej návštevy na Slovensku. Žiaci sa v zmiešaných skupinách zúčastnia na
vyučovacích hodinách – diskutujú so žiakmi. Záverečná prezentácia spotov, filmov
a plagátov z každej krajiny v spoločenskej miestnosti je dosť emotívna.
Malá prehliadka ostrova autobusom, návšteva pláže s antickými ruinami,
vinárskeho podniku a luxusného hotelového komplexu Modrá lagúna (vďaka rodičom
jedného zo žiakov). Večer – oficiálna rozlúčka formou tzv. Gréckej noci (tradičné grécke
tance a jedlá) nás síce až tak nenadchla, ale sme hostiteľom vďační za snahu a ochotu
pripraviť pre nás zaujímavý a pestrý program. Uvidíme, ako sa im bude páčiť na
Slovensku.
6. deň: Poobede sa presúvame na letisko, srdečná rozlúčka s hostiteľmi. A v poradí: Kos
– Atény (tam strávime 8 nekonečných hodín spojených aj s prehliadkou nočnej
Akropoly), Atény – Belehrad, Belehrad – Viedeň. Sme doma, unavení, ale spokojní, plní
dojmov a zážitkov z cudzej krajiny a zo stretnutí s novými priateľmi.
Pre žiakov je účasť na projekte cennou jazykovou, ale i novou sociálnou skúsenosťou,
keď sa musia prispôsobiť nielen spoločnému programu, komunikovať s doteraz neznámymi
žiakmi a prežiť týždeň v novej rodine s inými kultúrnymi a národnými zvykmi.
Uvidíme, aký program sa nám podarí pripraviť v januári a ako obstojíme v záverečnom
zhodnotení aktivít. Každý, kto doteraz váhal kvôli nedostatku odvahy vycestovať a urobiť
niečo navyše, má možnosť zapojiť sa do príprav návštevy a odskúšať si komunikáciu „s naším
malým európskym spoločenstvom“ v domácich podmienkach.
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