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A je toU!
V sobotu 13. 4. 2013 vyjela tfiíãlenná

v˘prava na‰eho gymnázia v rámci projek-
tu Comenius na náv‰tûvu zemû tulipánÛ,
Nizozemí. Oficiální název je Nizozemské
království. Nefiíkejte Holandsko, to je ja-
ko kdybyste nazvali âeskou republiku
Moravou.  Cesta autobusem trvala 15 ho-
din. Po pfiíjezdu jsem myslel, Ïe z autobu-
su ani nevylezu, ale pfiece jen se mi z nûj
podafiilo vystoupit. Na nádraÏí
v Nijmegenu na nás ãekaly rodiny studen-
tÛ a rozvezly si nás domÛ. Mûl jsem ‰tûs-
tí na úÏasnou rodinu, u které bylo radostí
bydlet. Nijmegen je velké mûsto nedaleko
nûmeck˘ch hranic, s krásn˘m historic-
k˘m centrem. Samozfiejmû se v‰ude jezdí
na kole, a tak jsem mûl moÏnost vyzkou-
‰et dennodenní jízdu nejen do ‰koly.

V pondûlí jsme si prohlédli ‰kolu -
Montessori College Nijmegen, a fie‰ili
matematické úlohy s geometrick˘mi ob-
razci. Za odmûnu jsme pak mohli vy‰la-
pat pfii prohlídce centra Nijmegenu na
nejvy‰‰í vûÏ ve mûstû (která má snad
nekoneãno schodÛ) s nádhern˘m v˘hle-
dem do okolí. 

Dal‰í den jsme se zab˘vali opût úlo-
hami z matematiky. Po tisíci zláman˘ch
tuÏek a popsan˘ch papírech jsme, ‰Èast-
ni z vykonané a povedené práce, vy-
slechli prezentaci nizozemsk˘ch stu-
dentek o Annû Frankové. Odpoledne
jsme si zahráli pitch and putt, to je míst-
ní verze golfu.

Ve stfiedu jsme prozkoumali typické
historické ml˘ny v oblasti, která je za-

psaná na seznam UNESCO (‰koda, Ïe se
netoãily). Dále jsme v Haagu nav‰tívili
muzeum slavného malífie Eschera.
MoÏná neznáte jeho jméno, ale jsem si
jist, Ïe jeho malby s optick˘mi iluzemi
jste uÏ nûkde vidûli. Odpoledne jsme
mûli projíÏìku lodí po kanálech
Amsterodamu. Nakonec jsme si prohléd-
li dÛm, kde se za 2. svûtové války ukr˘-
vala Anna Franková. Stále nedovedu po-
chopit, jak v tak malém a tmavém poko-
ji dokázala vydrÏet dva roky.

âtvrtek byl pro mne velice zajímav˘.
Byli jsme na univerzitû v Nijmegenu, kde
jsme vyslechli pfiedná‰ky na téma zabez-
peãení softwaru a neurovûda. MoÏná uÏ
vím, co budu studovat! ProjíÏìka na „pa-
laãinkové lodi” ve stylu „snûz, co mÛÏe‰”

byla pro v‰echny sladkou teãkou na závûr. 
Páteãní den byl spojen s hudbou.

Napfied jsme si poslechli typickou nizo-
zemskou hudbu, potom jsme se uãili hrát
na djembee. Veãer jsme tanãili nizozem-
ské lidové tance (já tanãil!!!) a ochutnali
místní speciality.

Byl jsem pfiíjemnû pfiekvapen, Ïe jsem
se v Nizozemí potkal se star˘mi znám˘mi.
Víte, Ïe zde Pat a Mat mluví a kaÏdou
svou akci zakonãí slovy: „ A je toU!” 

KéÏ bychom byli v Nizozemí déle!
Cel˘ t˘den jsem si moc uÏil a doufám, Ïe
se tam je‰tû podívám.

David Kupka, student 
Gymnázium a Matefiská ‰kola 

Rájec-Jestfiebí
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Spoleãná fotografie úãastníkÛ mezinárodního setkání.

Nizozemské lidové tance a kroje.


