Novák.T Mader.P Smolinka.M

29

12-27.10.2019
Mapa /Řecko,Preveza,Amvrakijského zálivu/

1

Novák.T Mader.P Smolinka.M

Obsah
Charakteristika oblasti a firmy ................................................................................................... 3
1. den .......................................................................................................................................... 4
2. den .......................................................................................................................................... 5
3. den .......................................................................................................................................... 6
4. den .......................................................................................................................................... 7
5. den .......................................................................................................................................... 8
6. den .......................................................................................................................................... 9
7. den ........................................................................................................................................ 10
8. den ........................................................................................................................................ 11
9. den ........................................................................................................................................ 12
10. den ...................................................................................................................................... 12
1. den ........................................................................................................................................ 13
12. den ...................................................................................................................................... 14
13. den ...................................................................................................................................... 16
Evaluace ................................................................................................................................... 17

2

Novák.T Mader.P Smolinka.M

Řecko
Je stát který leží v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova. Rozkládá se jak
na evropské pevnině, tak na četných ostrovech. Řecko je
obklopeno Egejským, Krétským, Thráckým, Středozemním a Jónským mořem. Mezi
jeho pevninské sousedy patří Albánie, Severní Makedonie, Bulharsko a Turecko.
Hlavním městem jsou Athény, Úředním jazykem je řečtina. Řecké náboženství je
pravoslavné křesťanství. Řecko vzniklo v 1821 oddělením od osmanské říše. Řecký
prezident je Prokopis pavlopolus.

EPIRUS
Případně také Épeiros, je geografická a historická oblast na Balkánském
poloostrově v jihovýchodní Evropě. Je rozdělena mezi Řecko, kterému patří kolem
80 % jeho teritoria, a jižní Albánii, jejíž území má takřka stejně velikou rozlohu jako
severní část někdejšího klasického Épeiru. Tento řecký kraj zahrnuje teritorium o
rozloze 9200 kilometrů čtverečních, které obývá kolem 350 000 lidí. Hlavním městem
je již od středověku Ioánnina

Charakteristika firmy
Paní Eleny Andronikidu a její manžel Panos vyrábí bio extra panenský olivový olej,
který obsahuje vysoké množství zdraví prospěšných fenolů. Minulý rok dostali
stříbrnou medaili za kvalitu olivového oleje, který se udává množstvím fenolů na 1 litr
olivového oleje. Eleny vlastní 2 menší sady a pronajímá si další 1 větší od města.
Největší sad má rozlohu 400 arů, kde se nachází přibližně 400 olivovníků. Olivovníky
v sadech, ve kterých pracujeme, mají přibližně 500 let a vysázeli je zde Benátčané.
Preveza
Preveza je malý rybářský a obchodní přístav u Jónského moře v severozápadním
Řecku. Je ze tří stran omývaný mořem díky Ambrakijskému zálivu. Na jihu od vstupu
do zálivu stojí benátsko-turecká pevnost-Pantokratoras. Na tomto místě se odehrála
ve starověku bitva mezi Octavianem a Markem Antoniem s Kleopatrou.
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1. den
Datum:

12. 10. 2019

Náplň práce: Cesta do Srbska
Ne

Ochi

Strom

Déntro

Moře

Thálassa

Smeták

Skoúpa

Židle
Hello
Good day
Car
Border
Route

Karékla
Ahoj
Dobrý den
Auto
Hranice
Cesta

Počet km Opava Preveza ?
Přes které státy jsme projížděli?
Jak dlouho jsme byli na přechodech?
Kolik hodin jsme jeli?
Kde jsme spali/y?
Ráno v 8 hodin jsme se vyjeli na 1800 km dlouhou cestu do Prevezy. První stát, kterým jsme
projeli bylo Slovensko poté následovalo Maďarsko a Srbsko, ve kterém jsme přenocovali.
První den jsme jeli 13 hodin do Srbska.
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2. den
Datum:13. 10. 2019
Náplň práce: Cesta do Řecka.
Nová slovní zásoba:
Kalimera

Dobrý den

Kalispera

Dobré odpoledne

Kalinichta

Dobrou noc

Kalo mesimeri

Dobré poledne

Kalos orisate

Vítáme vás

Path
Trip
Drive
Trail
Walk

Stezka
Výlet
Jízda
Stopa
Chůze

Protože jsme do Řecka přijeli v 17:00 tak jsme se pouze u bydleli a šli jsme na večeři do
protějšího hotelu. Po večeři jsme si řekli, jak to bude zítra a dostali jsme volno a proto jsme
ho využili tím, že jsme se šli podívat do Prevezy.

Město Preveza? /počet obyvatel,historie/
Preveza je malý rybářský a obchodní přístav se vstupem do Iónského moře severozápadním
Řecku. Je ze tří stran omývaný mořem díky Ambrakijskému zálivu.
Preveza má rozlohu 381,6 km² a 19 042 tisíc obyvatel
Ve starověku, jihozápadní část Epirus byla obývána řeckým kmenem Cassopeans, část většího
kmene, Thesprotians . Jejich hlavní město bylo Cassope (dnes, v blízkosti
obce Kamarina ). Na nejjižnější části Epiru, založil král Pyrrhus v roce 290 př.nl
město Berenikea nebo Berenike , pojmenované podle jeho tchýně Berenice z Egypta.
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3. den
Datum: 14. 10. 2019

Náplň práce: Sběr oliv

Nové informace z oboru: K sběru oliv používáme česače ruční a elektrické.
Volnočasové aktivity:
Koupaní na pláži Monolity a ukázka řeckých tanců v Preveze
jsou 4 taneční soubory. V Řecku je možnost vystudovat pedagogická škola se zaměřením
na lidové tance.
Nová slovní zásoba:
Efcharisto

Děkuji

Parakalo

Prosím

Poso Kani?

Kolik to stojí?

Pos se lene?

Jak se jmenuješ?

Kali vdomada

Pěkný týden

Career
Alley
Crossing
Highway
Thanks

Profese
Ulička
Přechod
Dálnice
Díky

Ráno v 8 hodin celá česká pracovní skupina přišla na snídani. Po snídani jsme jeli do
olivového sodu od Eleny (V sadu ve kterém jsme byly byl tím největším od paní Eleny). Ještě
před začátkem naší práce bylo školení o bezpečnosti. Jakmile skončilo školení o bezpečnosti
tak jsme všichni dostali malé ruční česače a šli jsme očesávat olivovník ze spodních pater.
Dymitri a Panos měli elektrické česače které byli přímo napojeny na baterii. Paní Eleny
s několika žáky natahovala sítě pod olivovníky. Jakmile bylo dost oliv v síti tak jsme ty olivy
natáhli doprostřed sítě a olivy se nasypali do bedny. Protože olivovníky rodí každý druhý rok
a letos je ten rok, při kterém olivy nerodí a proto jsme za jednu směnu posbírali jen 8 beden.
Paní Eleny řekla ze k 250ml oleje potřebuje 25 kg oliv

Olivovník
Olivovník je rod vyšších dvouděložných rostlin z čeledi olivovníkovité. Jsou to stromy
a keře s jednoduchými vstřícnými listy a drobnými květy. Olivovníků je přes 40 druhů
a jsou rozšířeny od Afriky a jižní Evropy přes Asii až po Austrálii. Nejznámější
je olivovník evropský, strom pěstovaný v jižní Evropě pro plody zvané olivy.
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4. den
Datum: 15. 10. 2019

Náplň práce: Lefkáda

Nové informace z oboru: Lidé na Lefkádu jezdí hlavně kvůli suvenýrům z olivového
dřeva, nádherným plážím a thymiánovému medu.
Doprovodný program: Koupání na pláži
Nová slovní zásoba:
Kalo mina

Pěkný měsíc

Ntoulápa

Skříň

Kalo kalokeri

Pěkné léto

Kalo chimona

Pěkná zima

Ena

Jedna

Tree
Tire
One
Two
Three

Strom
Kolo
Jedna
Dvě
Tři

V 8:30 jsme měli snídani a po snídani jel s námi náš pán řidič na Lefkádu. První zastávka byla
na vodopádech v Nitri. Bohužel na vodopádech nebylo moc vody. Další zastávka byla na
majáku s výhledem. V roce 1890 maják začal na byt provozován s olejem jako zdroj energie
poté až v roce1945 začalo fungovat na ropu jako zdroj energie. V roce 1950 byl maják zničen
zemětřesením a fungoval jako automatické acetylové světlo. V roce 1956 byl maják opraven.
V roce 1986 olejové motory byly vyměněny a byly elektricky ovládaný. Jak jsme odjeli
z majáku tak jsme jeli na oběd a poté jsme jeli do kostela. Po kostele jsme se jeli na hodinu
vykoupat na pláž a poté do města na nákupy. Mezi hlavní Lefkádské suvenýry patří výrobky
z olivového dřeva a mnohá další. V Řecku jsou jedny z nejhezčích pláží, protože je v Řecku
vápencové podloží.

Lefkada
Lefkada, je řecký ostrov v souostroví Jónských ostrovů o rozloze 356 km², délka pláží je
117 km a na ostrově žije 23 000 obyvatel, je položen mezi ostrovy Korfu a Kefalonie. Nejvyšším
bodem je vrchol Stavrota. Na ostrově je mírné středomořské podnebí.
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5. den
Datum: 16. 10. 2019

Náplň práce: Sběr oliv

Nové informace z oboru: Olivovník má co 2 roky vetší výnos oliv
Doprovodný program: Dodělávaní deníku praxe
Nová slovní zásoba:
Tria

Tři

Tesera

Čtyři

Pente

Pět

Eksi

Šest

Efta

Sedm

Four
Five
Six
Seven
Eight

Čtyři
Pět
Šest
Sedm
Osm

Protože jsme ve středu měli až odpolední směnu, tak jsme náš volný čas využili úklidem
pokoje a doděláváním deníku praxe. V 13:00 jsme jeli na oběd a pak nás náš řidič zavezl
přímo do sadu a druhou českou skupinu vzal domů. Ve středu v sadu jsme posbírali 9 beden
oliv.

Zvířata Řecka suchozemská?
Mezi Řecká suchozemská zvířata patří kozy, ovce a dobytek. Tyto zvířata jsou vypuštěna
na pastviny, které zaujímají významnou část Řecké zemědělské krajiny. V Řecku je velké
množství toulavých psů.

8

Novák.T Mader.P Smolinka.M

6. den
Datum: 17. 10. 2019
Náplň práce: Sběr oliv a stěhování do vedlejšího sadu
Nové informace z oboru: Z 25 kilové bedny oliv je 2,50 l oleje
Doprovodný program: Koupaní na Monolity a hraní pokeru s řadičemi.
Nová slovní zásoba:
Okto

Osm

Enea

Devět

Nero

Voda

Ekato

Sto

Chilia

Tisíc

Nine
Ten
Twenty
Thirty
Fourty

Devět
Deset
Dvacet
Třicet
Čtyřicet

Ve čtvrtek v 7:30 jsme měli snídani a poté jsme jeli do sadu, kde na nás již čekal Panos,
Dimitri a Eleny. Po příjezdu jsme šli rozprostřít sítě, dostali jsme česače a šli jsme česat.
V 12:30 jsme dokončili sad a tak jsme šli uklidit sítě, odlistovač, stan a lavičky. Po příjezdu
na druhý sad jsme rozprostřeli sítě a vyměnili jsme si směnu s Poláky. Po výměně směn jsme
jeli na oběd a poté na Monolity, kde byly vlny a proto jsme si to užili. Na večeři byly mořské
plody a po večeři jsme šli na basket a pak hrát poker s řidiči.

Zvířata Řecka mořská?
V Řecku jsou ryby velmi lovené. Mezi ně patří makrely, okouni, murény, ale i krabi, garnáti,
langusty, chobotnice a sépie. V Řecku žijí mimo těchto ryb i tuleni, mořské želvy, vzácně
žraloci a můžete narazit i na delfíny. Želvy a tuleni jsou velmi vzácní, proto jsou pod přísnou
ochranou.
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7. den
Datum: 18. 10. 2019
Náplň práce: Pletí brambor na řádku
Nové informace z oboru:
Doprovodný program: Koupaní na pláži Monolity
Nová slovní zásoba:
Psomi

Chleba

Efcharista

Děkuji

Parakalo

Prosím

Gliko

Sladké

Ne

Ano

Water
Fire
Waterfall
Tavern
Room

Voda
Oheň
Vodopád
Hospoda
Pokoj

V pátek ráno jsme měli snídani v 8:45. V 10:00 jsme jeli vyplévat brambory na řádku. Práce
vypadala tak že brambory byli ohrnuty a proto v meziřádku nebyl žádný plevel, takže jsme
trhali plevel z řádku a házeli ho do meziřádků. Práce nám skončila v 14:30. Přijel pro nás řidič
a zavezl nás na hotel, abychom mohli poobědvat. Poté jsme jeli na Monolity.

Flora Řecka? Makie?
Okolo 50 % řeckého území je pokryto lesy s bohatě rozličnou vegetací. Nejvyšší pohoří Olymp je
téměř celoročně pokryto sněhem. Na jiných vrcholcích hor, které dosahují alespoň 2 000 m. Makie
jsou keře a lesy které rostou tzv. na divoko a to znamená, že se přizpůsobily řecký podmínkám a to
tak že jsou ostnaté
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8. den
Datum: 19. 10. 2019
Náplň práce : Sběr oliv
Doprovodný program: Relaxace
Nová slovní zásoba:
Fáros

Maják

I thálassa

Moře

Psária

Ryba

Skála

Žebřík

Kýmata

Vlny

Collect

Sbírat

Olive Oil

Olivový olej

Tree
Net
Snack

Strom
Síť
Svačina

V sobotu jsme měli odpolední směnu takže jsme měli snídani až v 8:45 v 13:00 jsme se po
obědě vydali střídat s druhou českou skupinou, která měla ranní směnu, protože ten olivový
sad, ve kterém právě děláme, má stromy, které letos rodí víc než vloni. A jelikož těch oliv je
hodně, tak si kluci mohli vyzkoušet práci s česačem. Za odpolední směnu jsme nasbírali 20
beden plných oliv.

Historie Řecka?
Historický vývoj této oblasti je písemně doložen již od 2. tisíciletí př. n. l. Z rozvoje kultury a
hospodářství se zpočátku těšila zejména Kréta, kde se tamější Mínojská civilizace již
vyznačovala stavbou paláců. Po úpadku Kréty nastoupila, nyní již v samotném Řecku,
kultura Mykénská. Zdejší vládci často bojovali mezi sebou, ve společnosti panovaly značné
sociální rozdíly.
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9. den
Datum: 20. 10. 2019
Náplň práce: Práce ve skleniku
Doprovodný program: Plavba lodí
Nová slovní zásoba:
Kapetán

Kapitán

Ráinter

Kormidlo

Katástroma

Paluba

Máska

Stěžeň

Ploío

Loď

Island
Sea
Fish
Telescope
Railing

Ostrov
Moře
Ryba
Dalekohled
Zábradlí

V neděli ráno v 8:45 byla snídaně a po snídani jsme museli být v 9:30 na lodi. Na lodi byl
průvodce, který nám řekl něco o historii Řecka a něco o národním parku Amvrakyjský cost.
Dále říkal, že v řeckém moři je velké množství ryb planktonu a delfínů. Mezi některé ryby
patří sardinka, ančovička a delfíni. Na lodi jsme projížděli kolem rybích farem a náš průvodce
nám řekl, že denně se dělá něco jako výlov že vytáhnou sítě z vody a vybírají jen dobré ryby
ty malé pouští zpět do moře. Odpoledne jsme šli ve 14:00 do skleníku, kde jsme sbírali rajčata
a okurky.
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10. den
Datum: 21. 10. 2019
Náplň práce: pletí brambor
Nové informace z oboru:
Doprovodný program: exkurze do lisovny oleje
nová slovní zásoba:
Póli

Město

Chorió

Vesnice

Soúper márket

Supermarket

Pezodrómio

Chodník

Márka

Značka

City
Shop
Restaurant
Hospital
Pharmacy

Město
Obchod
Restaurace
Nemocnice
Lékárna

Ráno v 8:45 byla snídaně v 9:30 jsme byly na poli a začali jsme plet brambory. V 14:00 jsme
skončili a pak jsme jeli do lisovny oleje, kde paní Eleny vozí olivy. Lisovna má bio certifikát,
takže tam paní Eleny muže vozit olivy. Princip je takový že olivy se sypou na pás a z pasu se
pak pročistí listí od oliv větrem olivky jsou dopraveny na mačkač pak drtičem který z nich
udělá olivovou kaši Eleny si přeje lisování pro 27 stupňů třífázovým umýváním a na konec
přichází kaše do svislé centrifugy kde se oddělí voda od oleje

Antonius versus Octaviánus bitva Amvrakijský
záliv,následky/Nikopolis,Kasope/
Po smrti Césara měl vládu Říma zastoupit Markus Antonius jeho nejlepší přítel, ale zjistilo se, že má
synovce Octaviánuse který má větší právo na trůn. Tak tedy Octavianus začal vládnout, ale to se
nelíbilo Antoniusovi a tak se spolčil s Kleopatrou a chtěli napadnout Řím. Lodě zakotvili v přístavu
v Řecku, jak se to dozvěděl Octavianus, nařídil udělat blokádu, aby lodě Kleopatry nemohli ujet
z přístavu. Antonius měl tábor v bažinách a Octavianus měl, na kopci jelikož v bažinách byli komáři,
tak spousta Antoniových vojáku onemocnělo. Blokáda trval dlouhých 6 měsíců a tak Kleopatra a
Antonius řekli, že blokáda musí být probořena, což se jim povedlo a Octavianus vzápětí zahájil útok
na Alexandrii. Na počest vítezství na Kleopatrou nechalo postavit Město Nikopolis kde nechal násilně
přestěhovat všechny vesnice z oblasti.
Plodová zelenina?
Plodová zelenina je zelenina, která má jedlé plody. Mezi plodovou zeleninu patří
například paprika, rajčata, lilek, cuketa, ale také melouny. Plodová zelenina se dělí
na pravé bobule a nepravé bobule.

.
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11. den
Datum:22. 10. 2019
Náplň práce: sběr oliv
Doprovodný program:
Volnočasové aktivity: exkurze do ekoskleníkua prohlídka ovčí farmy
Nová slovní zásoba:
Kipourós

Zahradník

Agrótis

Zemědělec

Giatrós

Doktor

Odigós

Řidič

Dáskalos

Učitel

Chef
Accountant
Roofer
Sailor
Mason

Kuchař
Účetní
Pokrývač
Námořník
Zedník

Ráno v 8:15 byla snídaně v 9:00 byl odjezd do ekoskleníku kde nám majitel říkal něco o firmě
například že jeho zelenins certifikováná ekologicky. Ve svých sklenících pěstuje jahody,
melouny, brombory abrokolice. Certifikát bio mají od roku 2000. Mezi léky některách
chorobna zelenině například na rajčatech proti mikézním onemocnením je roztok česneku, na
plíseň na okurkách je 1kg sody na 100L vody. Celkem vlastní pozemky o rozloze 70a a 20a
ma jen skleníny. Pan majitel nám řekl že potah jednoho skleníku stojí 6000 euro. Po skončeí
jedné exkurze jsme jeli na exkurzi do lisovny oleje ze zlisovaných oliv. Olej se zpracovává
z pokrutin, což jsou zbytky z olivového oleje, které se musí vysušit z 50% vlhkosti na
8%vlhkost a poté za použití chemie (hexan) se z nich stává olej a hexan se oddělí od oleje a
znova se použije. Poté jsme jeli se podívát na ovčí farmu k panu Eliasovy který ma farmu se
svým bratrem ovce jsou přivezeny z francie prvně jich měli 100 a teď mají 300 a plánují že
příští rok budou mit 600. Plemeno ovcí které se jmenuje Lakon. Mléko mají oceněné na 3
nejlepší v Řecku. PO skončení všech exkuzí jsme jěli na 3 hodiny sbírat olivy.

Zalongo historie památníku.
Památní Zalongo je 1961 monumentalní plastika od George Zolongolopulose , připomínající
tane Zalongo na masou sebevraždu žen a dětí v roce 1803
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12. den
Datum:23. 10. 2019
Náplň práce: Práce ve skleníku
Doprovodný program: Prohlidka Pargy
Nová slovní zásoba:
Radiófono

Rádio

Schoiní

Lano

Vouná

Hory

Nisí

Ostrov

O ílios

Slunce

Gulf
Bay
Wave
Volcano
Coast

Záliv
Zátoka
Vlna
Sopka
Pobřeží

Ráno v 6:30 byla snídaně a pak jsme jeli do skleníku sbírat papriky a lilky. Odpoledne byl
výjezd do Pargy cesta nám trvala asi hodinu, první zastávka byly na zříceniny hradu a pak
byla prohlídka města po prohlídce jsme jeli na pláž a pak zpět na hotel. Po večeří jsme si
zahráli basketbal proti učitelům a řidičům.

Řecká jídla:
Souvlaki - špíz,
Gyros - kebabu a jí se v placce pita.
Dolmades — závitky z vinných listů plněných rýží a masem.
Musaka — maso zapečené s lilky a rajčaty.
Stifado — králičí maso dušené s rajčaty a cibulí
Pastitsio — zapečené těstoviny
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13. den
Datum:24. 10. 2019
Náplň práce: Zastřihávaní oddenků na rajčatech
Volnočasové aktivity: Koupání na monolity
Nová slovní zásoba:
Kánkela

Zábradlí

Diktýou

Síť

Istioploia

Plachta

O pínakas

Stůl

Karékles

Židle

Porch
Hall
Bathroom
Kitchen
Living room

Veranda
Předsíň
Koupelna
Kuchyň
Obývák

Ráno jsme v 8:15 ,měli snídani, pak na 9 hodin jsem jeli do skleníku zastřihávat. Musí se to
dělat, protože ty oddenký berou živiny a vodu rostlině a proto když ty oddenky tam nejsou tak
plody mají více živim a vody.Odpoledne jsme se byli koupat na Monolity.
Řecké tance,
Většina řeckých tanců jsou tance kruhové. Začíná se pravou nohou a pohyb je proti směru
hodinových ručiček. Tanečníci se drží za ruce, za ramena nebo pas a první tanečník drží ve
své pravé ruce šátek.
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14. den
Datum: 25. 10. 2019
Náplň práce: Úklid hotelu a Příprava aut na cestu
Nová slovní zásoba:
Xenodocheío

Hotel

Taxídi

Cesta

Kípou

Zahrada

Synedríasi

Posezení

Louloúdia krevatión

Záhony

Sink
Fridge
Table
Mirror
Bed

Dřez
Chladnička
Stůl
Zrcadlo
Postel

Ráno v 7:30 jsme vstali na snídani, po snídani v 8:00 jsme začli s úklidem hotelu, přípravou
aut na cestu a s úklidem muzea Neochori. Když jsme byly hotovi, vrhli jsme se na deník praxe
a po té na pláž Monolity, kde jsme si užili poslední chvíle moře a volejbalu na pláži. Když už
jsme si užili poslední chvilku moře tak jsme vyrazily na hotel kde jsme v 18:00 přišli na
hlavní část dne, a to bylo loučení s Elen dostání certifikátů, triček a dalších drobností jako
byly olej a vizitky. Po té následovala večeře a psychická příprava na cestu a spánek.
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15. den
Datum: 26. 10. 2019
Doprovodný program: exkurse Meteory a Verginy
Nová slovní zásoba:
Fagitó

Jídlo

Píno

Pití

To proinó

Snídaně

To mesimerianó gévma

Oběd

Deípno

Večeře

Walk
Rest
Stars
Moon
Sun

Procházka
Odpočinek
Hvězdy
Měsíc
Slunce

Ráno v 7:30 jsme vstali na snídani dostali svačiny na cestu, sbalili se uklidili pokoje a v 9:30
jsme vyrazily v 10:30 jsme dorazili na Meteoru, kde jsme si dali svačinu a prohlédli klášter a
krásný výhled na okolí a vyrazili do Verginy. Do Verginy jsme dorazily v 17:15 a prohlédli si
hrobku Filipa Makedonského a vyrazili na hotel do Srbska přes Makedonii. Na hotel jsme
dorazily ve 22:30 a šli jsme na pokoje a spát.
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16. den
Datum: 27. 10. 2019
Doprovodný program:
Nová slovní zásoba:
Apochairetismós

Cesta domů
Loučení

Kymatízei

Mávání

Efcharistía

Děkování

Syskevasía

Balení

Taxídia

Cestování

Sleeping
Listening
Sleeping
Welcome
Home

Spaní
Poslouchání
Spaní
Vítání
Domov

V 7:00 jsme vstali na snídani která byla v 7:30 a po s snídani jsme dostali svačinu a v 8:00
jsme vyrazili na cestu do Česka. Projeli jsme Srbskem potom následovalo Maďarsko po té
Slovensko a kvůli koloně v Maďarsku jsme dojeli až 23:30 do Opavy a po rozloučení každý
odjel domů se svými rodiči.
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Evaluace
Co se mi líbilo nejvíc: Nejvíce se mi líbil památník Zalongo, který se tyčí nad městem
Kassope. Toto místo má velice zajímavou historii, o které moc lidí pořádně neví.
Nejlepší momenty: Pro mě byl asi nejlepší zážitek se okoupat v moři v říjnu, kdy v České
republice byli 4°C a v Řecku 20°C.
Nejhorší momenty: Asi nejhorší bylo loučení s krásným Řeckem a cesta autem, která byla
velice namáhavá.
Jel(a) bys znovu?

Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům?

Praxe se mi:

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole)
Přínos pro odbornost
Přínos pro jazykovou komunikaci
Spokojenost s organizací praxe
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