
 

 

 

 

 

Wetherspoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetherspoon byla místní restaurace, i když by se dalo říct spíše hospůdka, do které jsme 

chodili trávit čas skoro každý den. Měli jsme štěstí, protože se nacházela pouhých pár metrů 

od školy. Na denním pořádku bylo zajít po škole s paní učitelkou Dvořákovou někam za 

poznáním (do muzea, na maják, do historické části města nebo na pobřeží), potom domů na 

večeři a hned zase do města do naší oblíbené hospůdky na „pokec“ a posezení i s dalšími 

skupinami, které zde byly na výměnném pobytu. Nejen že to bylo velice příjemné podělit se o 

své dojmy, ale už po prvním dni jsme si začali všímat, že místo toho, abychom mluvili česky, 

nám to přeskakuje do angličtiny. Byli jsme nadšení, jak rychle 

jsme si zvykli.  

 
Vždy ve středu tam přišla spousta studentů. Kvůli této tzv. 

„studentské středě“ měly některé střední a vysoké školy ve 

čtvrtek posunutý začátek vyučování na pozdější dobu. Vždy 

byly připravené zajímavé kvízy, do kterých se mohly skupiny 

studentů přihlásit, soutěžit a vyhrát nějakou cenu. My jsme 

bohužel byli až moc bázliví, a proto jsme se nikdy nezúčastnili. 

Jen jsme si odpovědi říkali u stolu. Jednu takovou středu se 

paní učitelka Dvořáková seznámila se dvěma místními 

studenty a přivedla je 

k našemu stolu, abychom měli možnost procvičit si naši 

angličtinu. 

 

Abychom vyzkoušeli vše, co nám tohle místo nabízí, poslední 

dva dny pobytu jsme si sem skoro všichni zašli na vynikající 

burgery. Za přijatelnou cenu si každý velmi pochutnal. 

 

 

Vypracovaly: Nikola Talašová a Simona Marková, 3AZ 

 



 

 

 

Společné karaoke večery 

v Tellusu 
 

Každé úterý se v naší škole pořádala karaoke noc, 

na níž se sešli všichni studenti. Tento program byl 

dobrovolný a tvořen hlavně proto, abychom se 

jakožto studenti ze všech zemí seznámili a pobavili, 

takže byla chyba nedorazit. Účastnili se studenti z 

Francie, Slovinska, Rumunska, Itálie a také další 

skupinky z Česka. Ze začátku se všichni styděli, ale 

vždy se to rozjelo do takové míry, že se pak jen 

překřikovalo, kdo půjde zpívat dřív. Každá země 

měla svůj specifický styl hudby. Francouzi se drželi 

převážně rapu, zatímco Slovinky a Rumuni 

svých lidových písní. Nejlepší atmosféra na 

karaoke zavládla poslední úterý, když přijeli 

Rumuni s bohatým programem. Patřily sem 

rumunské ochutnávky, kde bylo vše od 

sladkého až po šunky, pomazánky a sýry. 

Důležitou součástí byl samozřejmě jejich 

tradiční tanec v krojích. Měli připraveno i 

mnoho her, do kterých zapojili všechny 

kolem, i ty, kterým se moc nechtělo. 

 

Vypracovaly: Nikola Talašová a Simona 

Marková, 3AZ 

 


