Nemecko – Bitterfeld
Na konci minulého školského roka prišiel ten dlho očakávaný deň – je nedeľa, siedma hodina ráno.
My, mladí lídri CC, stojíme na železničnej stanici s kuframi, ktorým každú chvíľu idú prasknúť
švíky. Prvým obratom kolesa vlaku sa pre nás začala dlhá a únavná, no výnimočná cesta do
nemeckého mesta Bitterfeld. Našu päťčlennú výpravu študentov dopĺňala vedúca osoba, ktorá sa
stala neodmysliteľnou súčasťou - pani profesorka Haštová.
Autobus z Bratislavy zaplnený študentmi a profesorkami z rôznych slovenských škôl zamieril
s jednoznačným cieľom – dopraviť nás do mesta, kde bol pripravený päťdňový program
organizovaný v rámci International CC Day.
Menšie obavy z novej hosťovskej rodiny boli úplne zbytočné, pretože nakoniec sme si každý s nimi
vytvorili skvelý vzťah.
Novým dňom sa začal hlavný program projektu. Ráno sme sa zúčastnili niektorých vyučovacích
hodín, nasledovali prezentácie študentov o ich školách, mestách a aktivitách a zvyšok času sme
využili na spoznanie gymnázia. Poobede sme sa prechádzali po centre mesta. Vychutnali sme si
krásne nemecké uličky a ľudí jazdiacich na bicykloch. Pokračovali sme nádhernou promenádou
okolo jazera Goitzsche. No prechádzka mala dramatický záver. Mraky sa pomaly a podozrivo
zbiehali a nečakane nás prekvapili silnou spŕškou. Dážď a vietor nás popreháňali zo všetkých strán.
Deň sme nakoniec ukončili hraním bowlingu s množstvom zábavy a výhier so štipkou šťastia.
Na nasledujúce ráno sme boli pripravení na výlet do Halle. Navštívili sme Beatles Museum,
spoznali sme námestie Halle a zvyšok voľného času sme využili na nákupy alebo na obed.
Kľúčovým bol deň tretí, ktorý sa niesol v duchu Intenational CC Sports Day. Škola pripravila pre
hostí hry v telocvični, pre športovcov napríklad volejbal a pre nešportovcov tu boli stolové hry.
V jednotlivých skupinách boli žiaci z Nemecka, Srbska a Slovenska, takže tento deň naozaj splnil
myšlienku “medzinárodného dňa“. Poobede sme nastúpili na palubu loďou a plavili sa pozdĺž
pobrežia jazera a mohli pozorovať panorámu celého mesta.
Večerný program záležal od hosťovskej rodiny a tak sme mali možnosť spoznať kúsok aj ich života.
Najťažšie pre všetkých bolo posledné ráno pred odchodom, plné lúčenia a ďakovania za krásnych
päť dní strávených v Bitterfelde.

