10krát NEJ - o jazykovém kurzu v Německu!

8. Co bylo pro tebe NEj-těžší? Nejtěžší bylo pro mě
ranní vstávání.

TIEN
1.Co tě NEJ-víc překvapilo?
To, že všichni v kursu byli naprosto báječní. Nenašel se tam
nikdo, vůči komu bych měl odpor.

9. Zažil jsi nějaké NEJ - zklamání?
Bylo to všechno až moc krátké…

2. NEJ-víc potěšilo?
Jídlo bylo báječné, každý si přišel na
chuť, takže jsem nikdy nehladověl.

3.Tvůj NEJ-větší zážitek?
Výlet do Birklehofu, kde se konal
podobný kurs. Hráli jsme různé
olympijské hry v družstvech. (Salem
vs Birklehof)
4.Co bylo NEJ-lepší zkušeností?
Jednoznačně komunikace s
ostatními jak v němčině, tak i v angličtině.

5.Tvůj NEJ-horší zážitek?
Můj nejhorší zážitek byl, že jsem onemocněl... Ale naštěstí to
nebylo nic vážného

6. Co obnášel tvůj NEJvíc - vyčerpávající den?
Každý den byl pro mě vyčerpávající. :D

7. Tvůj NEJ-lepší kamarád?
Pro mě byl Ayoub, který je z Alžírska.

10. …a co bylo ze všeho úplně NEj-víc!?! 😊
Poznal mnoho lidí z různých zemí a odnesl si kamarádství a
nezapomenutelné vzpomínky

MARTIN
1.Co tě NEJ-víc překvapilo?
To, jak jsou lidé v Německu hodní a ochotní. Jednou jsme
měli za úkol získávat u obyvatel Salemu informace, a taky se
s nimi vyfotit … byli vždy milí a vyhověli nám

2. NEJ-víc potěšilo?
Organizace pobytu. Bylo vidět, že
organizátorům opravdu nebylo jedno,
jak tam co probíhá a postarali se nám
o skvělý program.

3.Tvůj NEJ-větší zážitek?
Asi to bude den, kdy jsem slavil svoje narozeniny, na který
byla i shodou okolností připravena NEON-party. Přestože mě
znali jen 5 dní, dali si záležet, abych si narozky dost užil.

4.Co bylo NEJ-lepší zkušeností?
Určitě komunikace s cizími lidmi v cizím jazyce a v cizí zemi
po dobu 3 týdnů.

5.Tvůj NEJ-horší zážitek?
Pouze jeden: Salem-rally, kdy jsme hledali věci po městě a
zjišťovali u náhodných lidí různé informace. Samotná aktivita
nebyla tak špatná, ale díky nadstandardním letním teplotám
jsem si to moc neužil.

6. Co obnášel tvůj NEJvíc - vyčerpávající den?
Asi ten, kdy jsme absolvovali olympiádu s podobným kurzem v
jiném městě.

7. Tvůj NEJ-lepší kamarád? Kamarádka a jmenuje se
Yuval, z Izraele

8. Co bylo pro
tebe NEj-těžší?
Zvyknout na
každodenní
rutinu, kdy jsme
museli každý den
ve stejnou dobu
vstávat a
spát…atd.

9. Zažil jsi
nějaké NEJ zklamání?
Poslední den, kdy
jsme se všichni
loučili. Opravdu
se mi nechtělo jet
domů

10. … a co bylo ze všeho úplně NEj-víc!?! 😊
Navázat tolik blízkých vztahů s lidmi z celého světa jenom za
pouhých 20 dní

