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 Som veľmi šťastná a vďačná, že po Španielsku som dostala opäť šancu 
vycestovať a to práve do Talianska, do krajiny plnej chutí, vôní a kultúry. Bývala 
som v rodine, kde som na vlastné oči videla, ako to všetko funguje, aký majú 
denný režim, ako sa správajú. A bolo to úžasné. Mamine Gabrielle by som dala 
zlatú medailu za squisito (vynikajúce) lasagne, špagety a každú inú dobrotu, ktorú 
nám navarila. A samozrejme, keď som si pýtala dupľu, rodičia boli celí vo vytržení. 
No čo už, keď ich jedlo je tak skvelé .  
 Taliani, sú veľmi temperamentní národ, veľa kričia, gestikulujú, zdôrazňujú, 
ale absolútne mi to nevadilo, pretože to k nim patrí a takí jednoducho sú. Všimla 
som si, že sú neskutočne priateľskí a pohostinní. Nedali nám ani na chvíľu pocítiť, 
že k nim nepatríme, práve naopak, mala som pocit, že sme boli jedna veľká 
rodina. Po skončení spoločného programu s učiteľmi, sme si robili vlastný 
program. Boli sme sa navečerať v talianskej reštaurácii, kde som spoznala, že 
pizza s hranolkami je u nich bežná vec. A bola chutná. Iný večer sme sa zase boli 
nevečerať u dvoch talianskych chlapcov – dvojičiek, ktorých poznám, pretože 
navštívili Slovensko. Bolo to úžasné. Okolo jedného stola sedeli žiaci z Poľska, 
Grécka, Talianska a Slovenska. Pre mňa to bol krásny zážitok, pretože aj keď sme 
všetci iný, máme iný jazyk, zvyky či kultúru, tak nás spájalo kamarátstvo, 
súdržnosť a túžba po vzájomnom poznaní. Taktiež, krásny zážitok bol, keď sme 
boli všetci podvečer na pláži a pozorovali sme západ slnka, spievali sme si 
s gitarou, tancovali na talianske pesničky. 
 Bol to pre mňa nezabudnuteľný týždeň a som šťastná, že cez leto ma k nim 
opäť pozvali. Samozrejme, budem sa tešiť, keď aj oni navštívia nás na Slovensku. 
Myslím si, že keď je možnosť cestovať a spoznávať, treba to vždy využiť a nebáť 
sa. Mám kopec nových, krásnych zážitkov a najmä nových priateľov. Na Taliansko 
a Tropeu nikdy nezabudnem a vôbec by mi neprekážalo tam aj bývať. Bolo to 
proste PERFETTO!     Martina Fecková, 2. C 


