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První den na Sicílii jsme se sešli ve městě Riesi v tamní škole, kde všichni zúčastnění byli 

seznámeni se sicilským lidovým tancem. Studenti i učitelé se mohli naučit kroky tohoto 

tance. Dále se přednášely prezentace o svém kraji, a to zahrnovalo i představení své školy, 

zvyky, tradiční jídla a památky své republiky. Po uplynulé době nám všem byla umožněna 

prohlídka tamní školy a jejího okolí. Po přehlídce následovalo vytváření plakátů, s nimiž jsme 

měli třetí den jít pochod až na zdejší radnici. Poté všem byla vyhlášena volná zábava.  

Druhý den jsme podle programu vyrazili na dlouhou cestu do Castelbuono, kde je nádherná 

architektonika a slavný hrad Castello Buono v němž byla vestavěna krásně vypadající kaple. 

Poté jsme vyrazili do Cefalù, kde byl rozchod po městě a každý si mohl prohlédnout večerní 

renesanční město u pobřeží Středozemního moře.  

Den třetí byl den dokončování transparentů a jeho představení ostatním zúčastněným 

studentům a učitelům. Dále pochod na radnici. Následovala cesta do Museo Delle Solfare, 

kde byl dříve důl dolující síru. Bylo nám řečeno, že důl byl zavřen roku 1981. Pracovali zde 

dospělí i děti a mnoho jich během dolování zemřelo. Po zajímavé ukázce muzea jsme 

dorazili zpět do Riesi. Konala se pro nás přednáška o šikaně v anglickém jazyce ze strany 

Italů. Po velmi dlouhé přednášce byla volná zábava.  

Čtvrtý den ráno na nás čekaly další přednášky vedené ze strany škol zúčastněných 

programu Erasmus+. Poté jsme zavítali do Citta di Piazza Armerina. Konala se zde prohlídka 

zachovaných antických lázní. Po večeru stráveném ve městě nám odjel autobus zpátky do 

Riesi.  

Pátý den započal odjezdem do výrobny červeného vína. Zde si učitelé mohli zakoupit lahev 

či dvě italského červeného. Po ukázce výrobny odjel bus do Mazzarina do tamní školy. Oběd 

byl v jedné z Mazzarinské restauraci. Následoval odjezd do školy v Riesi. Tam proběhlo 

hromadné děkování všem zúčastněným programu Erasmus+ za pomoc a podporu.  

Šestý a také poslední den jsme se rozloučili s Itálií a bylo načase odletět domů do České 

republiky.  

 

Jakub Beran, žák 4AZA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


