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Matěj Kůs

Jarní pobyt v Belgii byl pro mě naprosto nezapomenutelným zážitkem. Cestování mám rád a tak jsem
se do projektu bez zaváhání přihlásil a když jsem byl vybrán pro konferenci v Belgii, hned jsem se
začal těšit. Přes veškeré očekávání jsem byl však nakonec překvapen. Čekal jsem, že si užiji příjemný
výlet, že navštvím několik míst v Belgii, kde jsem nikdy před tm nebyl, že si zamluvím anglicky… To
všechno se mi splnilo, nicméně, to hlavní, co mě na celém výletu tak nadchlo, ten hlavní důvod, proč
na  výlet  dnes  vzpomínám  s  naprosto  jiným  pocitem,  než  na  jakýkoliv  jiný  výlet,  není  vůbec  o
cestování  ani  o  jazyku.  Je  o  lidech.  Hned  jak  jsem  dorazil  do  Mechelenu  a  přivítal  se  se  svou
hostitelskou rodinou,  cítil  jsem se  jako doma.  Všude panovala  neuvěřitelně přátelská  atmosféra.
Město  bylo  plné  lidí,  plné  života.  A  já,  aniž  bych  musel  navštvit  mnoho  míst,  aniž  bych  musel
absolvovat náročný a nabitý program, jsem si tak tento pobyt nesmírně užíval. Měl jsem možnost
poznat spoustu nových lidí, každý den jsem poznal někoho nového a nakonec jsem se s některými z
nich opravdu spřátelil. A vznikl tak pro mě zvláštní druh kamarádství, na které jen tak nezapomenu. A
to je ten největší zážitek tohoto pobytu. Díky skvěle vymyšlenému programu, jsme si každý den mohli
užít naplno. Během workshopů jsme se naučili spoustu nových věcí, já osobně jsem si moc užil hodiny
divadla. Byli jsme v Bruselu, šli jsme nakupovat, procházeli jsme se po městě, pluli jsme na rafu,
bruslili  jsme… To všechno mezi  skvělými lidmi.  A nakonec nezbylo nic  jiného než ta nejtěžší  část
pobytu – se všemi se rozloučit. Jsem rád, že jsem se projektu účastnil a že jsem díky němu mohl zažít
něco tak úžasného.

The stay in Belgium was defnitely an unforgetable experience for me. I love travelling so I joined  the
project without hesitation and when I was chosen to participate in the spring conference in Belgium,
I immediately started to look forward to it. Eventually, I was very surprised. I had expected that I
would enjoy a nice trip, that I would visit a few places in a country that I have never been to, that I
would have the chance to speak english a bit… All thouse expectations were fullfled, however the
main thing that made the trip so great, the main reason why I have such a diferent feeling everytime
I think about the trip, is neither about the travelling nor about the language. It‘s about the people. As
soon as I arrived to Mechelen and met my host family, I felt great. There was an unbelievably friendly
atmosphere everywhere. The city was full of people, full of life… And I didn‘t even need to visit many
places, or to experience a busy and challenging programme. I just enjoyed the trip. I had the chance
to meet many people, every day I met someone new and at the end, some of them actually became
my friends. And it was a special kind of friendship, that I will not forget easily. And that is the greatest
experience of them all. Thanks to a great programme, we were able to enjoy every day to the full.
During the workshops we learned many new things and I personally enjoyed the drama class. We
went to Brussels, we went to shopping, we just walked through the city, rafed or went ice-skating…
All among great people. And then there was the most difcult part of the stay – saying goodbye to
everybdy.  I  am really  glad that  I  participated in  this  project  and that  it  gave me the chance to
experience all of this. 

Lenka Hodačová



Jako každý rok, tak i tento se konal projet E4U. My měli to štěst účastnit se letos tohoto projektu.
 20. - 26. března 2017 se my, 4 studenti sexty - Matěj Kůs, Veronika Motáková, Anna Nováková a 
Lenka Hodačová, vydali do Belgie do města Mechelen reprezentovat naši školu. Absolvovali jsme 
cestu letadlem, autobusem a vlakem a pak už jen čekali v hotelu, než si nás vyzvedne naše rodina. 
Byli jsme se svými hostitelskými rodinami velmi spokojeni. Po večerech jsme trávili čas s nimi, přes 
den jsme byli ve škole, pracovali na svých workshopech, anebo byli na výletech. Měli jsme hru po 
městě Mechelen, navštvili samotný Brusel a poslední den se svými rodinami jeli i do krásného 
historického města Antverpy. Všechen tento čas jsme trávili se studenty z ostatních zemí – Belgie, 
Nizozemsko, Itálie, Turecko, Německo, Irsko a Norsko. Všichni studenti byli moc milí a přátelšt, a tak 
když jsme se v neděli vraceli domů, všem nám bylo moc smutno. Za tohle všechno bychom moc rádi 
poděkovali paní profesorce Coufalové a Fenclové, že nám umožnili takovýto zážitek. Pro všechny 
z nás to byla nezapomenutelná zkušenost.

Like every year, so this year it was E4U too. We were lucky enough to participate in the project this 
year. March 20 to 26, 2017, we, 4 students sixths - Matěj Kůs, Veronika Motáková, Anna Nováková 
and Lenka Hodačová, went to Belgium to the city of Mechelen to represent our school. We had a 
journey by plane, bus and train and then we just waited at the hotel before our family picked us up. 
We were with our host families are very satisfed. In the evenings we spent time with them and 
during the day we were in school, working on our workshops, or we were on trips. We had the game 
in the city of Mechelen, visited Brussels and last day with their families and went to the beautiful 
historical city of Antwerp. All this time we spent with students from other countries - Belgium, the 
Netherlands, Italy, Turkey, Germany, Ireland and Norway. All the students were very nice and 
friendly, and when we returned home on Sunday, we were really very sad. For all this we would like 
to thank Mrs. Professor Coufalová and Fenclová allowing us to such an experience. For all of us it was
an unforgetable experience.

Veronika Motáková

Už od primy jsme každý rok sledovali fotky z projektů E4U a já si říkala, jak skvělé by to bylo, kdyby 
mě v sextě vybrali. Nikdy jsem ovšem nevěřila, že se to stane. O to větší bylo mé překvapení, když mě
vylosovali. 20. března jsme se sešli na letišti a vydali se tento sedmidenní nezapomenutelný výlet do 
Belgie. Trochu jsem se bála bydlet týden u cizí rodiny, natož v cizí zemi, ale všichni byli moc milí a 
snažili se, abychom se cítili vítaní. Během našeho pobytu jsme navštvili mnoho zajímavých míst. 
Jeden den jsme celý strávili v Bruselu, kde nás prováděli starší studenti a poslední den jsme ještě 
navštvili krásné město Antverpy. Ani workshopy nebyly nijak nudné, právě naopak. Měli jsme 
možnost si zkusit nazpívat písničku ve studiu, dostal lekce herectví od profesionála nebo zjistit jak se 
vlastně vyrábí čokoláda. Jsem velice šťastná, že možnost takového projektu na naší škole existuje a 
doufám, že bude pokračovat i v budoucnu. Protože jak často máte možnost se během týdne seznámit
s lidmi ze sedmi různých zemí?

Since prima we have been watching photos from E4U projects and I was thinking it would be amazing
if was chosen to go in sexta. But I never believed I would go. So was suprised when they actually 
chose me. 20th of March we met at the aeroport to start our unforgetable trip to Belgium. I was 
scared to live with strangers in foreign country, but everyone was very nice and they tried hard to 
make us feel welcome. During our stay we visited a lot of iteresting places. For example we spent one



day in Brussels where the older students showed us around and last day we went to Antwerp. The 
workshops were amazing, we got the chance to try to make our own song or learn how to make 
chocolate. I´m very happy that our schools is part of this project and I hope it will continue in futur 
efor the next generations. Becouse how ofen do you get the chance to meet seven diferent 
nationalities in one week? 

Anna Nováková

Sešli jsme se v sedm ráno na letišti Václava Havla, stále nám moc nedocházelo, že někam jedeme, 
natož do Belgie, ale tušili jsme, že to bude moc hezký týden. A že tedy byl! První den jsme z větší části
strávili s našimi profesorkami na cestě, která byla chvílemi docela dobrodružná (a taky velice 
zábavná!). Pak jsme jen znaveni cestou s nimi čekali v hotelu na své hostitele. A to nám došlo, co nás 
vlastně čeká. Rodina byla moc hodná a milá, krásně se o mě celý týden starala.  Další den nás čekal 
„strašák“ celého pobytu - prezentace o Česku. Také jsme poznali krásné město Mechelen a říkali jsme
si, že by klidně mohlo být pro nás Prahou. V týdnu nás pak čekaly workshopy, na které jsme se moc 
těšili (výroba čokoládových bonbonů, divadlo, videomaping a rap). Také jsme navštvili Brusel, po 
kterém nás provedli naši noví belgičt kamarádi a pak jsme se všichni jeli podívat do Atomia, odkud 
byl moc hezký výhled na celý Brusel. Jsem moc ráda, že naše škola je součást takového projektu a že 
jsem se ho mohla zúčastnit. Málokdy se stane, že můžete naráz potkat lidi z dalších sedmi zemí a 
strávit s nimi celý týden.

We‘d met at seven o’clock at the airport and we couldn’t realize we are going somewhere, let alone 
Belgium, but we knew somehow, it’s gonna be great week. And it was! We spent the frst day mostly 
with our teachers on our journey which was sometimes very adventurous (and very funny!). Then we
were just waiting for our hosts at the hotel and we were tired afer the journey. We were talking 
about what we could expect.  The next day were the presentations of each country, so we were litle 
bit nervous of speaking in front of so many people. We also discovered the beauty of the city 
Mechelen and we were like: „This could be Prague for us!“ On the next days we had some workshops
(chocolate workshop, drama, videomaping and rap). We also visited Brussels and we had a „guided 
tour“ by our new friends from Belgium. I am really glad, that our school is in this project and that I 
could participate in it. Rarely you can meet people from seven difernet countries (Italy, Germany, 
Netherlander, Turkey, Ireland, Belgium, Norway) and spend the whole week with them.


