První mezinárodní setkání žáků se uskutečnilo ve dnech 4. – 9. května 2017 v italské škole v městečku
Orte. Po prvním nesmělém seznámení se děti brzy spřátelily a jazyková bariéra jim přestala dělat problémy.
Byly ubytovány v italských rodinách. V dalších dnech všichni žáci vzájemně představili prezentace ze
svých zemí a škol. Nacvičili společně píseň ve všech jazycích zúčastněných zemí a začali tvořit výtvarné
dílo – psaní a malování motivů evropských hodnot na plátno. Na dalším setkání na Kypru se budou
k heslům malovat obrázky, v České republice se bude plátno příští rok v březnu sešívat do dlouhého pruhu a
žáci jej budou prezentovat před europoslanci v Bruselu v dubnu 2018.
Kromě práce na projektu si prohlédli historické městečko Orte i s jeho rozsáhlým podzemím, poté ochutnali
v restauraci typická italská jídla při společné večeři. Také navštívili rozsáhlé sídlo etruských hrobek starých
tři tisíce let u italského města Tarquinia. Poté se za krásného počasí odpočívalo u moře. Pobyt se rychle
krátil a loučení se neobešlo bez slz.
Za vše mluví komentář jedné ze zúčastněných dívek naší školy:
„Mohu říct, že toto bylo mých nejlepších 6 dní v životě. Bylo to hrozně super, našla jsem si skvělé nové
kamarády, po kterých se mi teď velmi stýská. Tento výlet mi dal také velmi hodně v angličtině a za to jsem
moc ráda. Stačilo 5 dní a dalo mi to více než 4 roky učení angličtiny ve škole. Taky mě to hrozně bavilo
mluvit s nimi anglicky, i když sem tam byly problémy, vždycky jsme si rozuměli. Prostě to bylo úžasný!“
První setkání určitě splnilo svůj účel a již se těšíme na další – tentokrát v říjnu 2017 na Kypru.
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