
Sicílie očima žákyně z 9.B
Ve 13:20 jsme z letiště Václava Havla vyrazili letadlem do Benátek, kde jsme čekali na naše 

další letadlo do Sicílie. S paní učitelkou Lenkou Jacko a Lucií Svobodovou jsme si v Benátkách 

udělaly výlet na jeden malý ostrůvek - Murano. Byl velice hezký a neobvyklý. Kluci zatím počkali 

s panem učitelem Hriczem na letišti. Na výlet nechtěli.

Když jsme přiletěli na Sicílii, museli jsme čekat na Turky, kteří se také zúčastnili projektu 

Comenius. Však jejich letadlo se zpozdilo a čekali jsme na něj dost dlouho. Poté  jsme jeli 

společně autobusem do města San Cataldo. Cesta trvala přibližně hodinu a půl, ale byla docela 

zábavná. :D Na místo jsme dorazili až po jedné hodině raní. Na místě nás přivítali rodiče našich 

Italů..Přivítaní bylo velice milé a přátelské. Druhý den ráno jsme vyrazili s našimi Italy do jejich 

školy a byli  jsme na některých hodinách u nich ve třídách. Jejich výuka nebyla moc zábavná, asi

to bude tím, že jsme jim nerozuměli. Když byla přestávka, šli jsme ven, kde se s námi začali 

bavit i děti co se tohoto projektu neúčastnili. Poté jsme měli prohlídku po škole, kterou zařídil 

jejich pan učitel. Byla příšerně nudná. Odpoledne jsme se šli projít San Cataldem. Je to malé 

městečko a je velice hezké. 

Další den jsme jeli do Palerma.Tam jsme navštívili třetí největší evropské divadlo a další 

zajímavé památky. Měli jsme průvodkyni, která nám vyprávěla historii o místech, které jsme 

navštívili. Nebyly to nějak úchvatné prohlídky.Také jsme tam obědvali. Měli jsme hodně chodů - 

těstoviny a různé jejich speciality. Večer jsme autobusem vrátili do rodin. Cesta zpět byla opět 

zábavná a docela dobře jsme se bavili s Italy. Třetí den jsme opět šli do školy, ale tentokrát jsme 

dělali na počítačích naše videa, která jsme natáčeli minulý den v Palermu. 

Další den jsme navštívili sopku Etnu. Vyjeli jsme nahoru lanovkou a bylo tam spousta sněhu. Bylo 

zamračeno, takže jsme sopku doutnat neviděli, ale cítili. Vypadalo to tam jako na poušti. Na Etně 

jsme natáčeli videa na téma "Lost in Italy". Bylo to zajímavé téma a docela mě to bavilo. 

Videa jsme dodělávali další den dopoledne. Odpoledne jsme pak autobusem jeli do Agrigenta. 

Podle mě to byl nejlepší výlet. Večer jsme s rodinami jeli do restaurace, kam nás pozvali a kde jsme

všichni po hromadě večeřeli (měli jsme pizzu). Domů jsme se vrátili kolem půlnoci. 

Další den jsme měli sraz v 6:00 ráno. Poté, co jsme se se všemi rozloučili, vyrazili jsme autobusem 

na letiště a s jedním přestupem v Římě jsme se dostali zpět do Prahy. Pobyt na Sicílii byl plný 

zážitků a jsem ráda, že jsem měla možnost tam jet. 

Ilona Burdejna, 9.B


