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Nejdřív nás rozdělili na pět týmů po 4-6 lidech. Náš tým dostal Německo, pak tam 
byly i jiné země; USA, Velká Británie, Skandinávie a Francie. Měli jsme půl roku čas 
na to, abychom si připravili prezentaci, vlajky a ostatní věci, co jsme si mohli 
vymyslet, třeba oblečení nebo jídlo ze země pro ochutnávku.  

V den soutěže jsme měli první dvě vyučovací hodiny jako obvykle, ale po druhé 
vyučovací hodině jsme se šli obléknout do šatny a následovali jsme naši paní 
profesorku do knihovny, kde jsme se usadili do dvouřadého půlkruhu a vyčkávali na 
ostatní. 

Když se všichni usadili, začali jsme my, Německo. Naše prezentace nestála za nic a 
nikomu se moc nelíbila. Po nás šli i ostatní, nejlepší prezentaci měla velká Británie a 
nejhorší USA, protože když kopírovali text z internetu tak zapomněli, vymazal HTML 
odkazy a šlo vidět, že vůbec neví, o čem mluví. 

Pak přišlo na řadu soutěžení, kde jsme museli mít znalosti i o ostatních zemích. 
Každý tým dostal několik papírů, kde byly různé otázky o pěti zemích, co jsme měli. 
Poslouchali jsme ukázky z knih a odpovídali na otázky. Když jsme byli hotovi, napsali 
jsme jméno našeho týmu a vyplněné papíry jsme odevzdali. 

Poté, co všichni odevzdali papíry, začali jsme připravovat stůl s jídlem pro hostinu. 
Mezitím probíhalo vyhodnocování našich výsledků. Tato část byla nejnapínavější. 

Stůl byl připraven a už začali hlásit umístění týmů od konce. Všichni v našem týmu 
věřili, že budeme poslední. Když jsme zjistili, že nejsme poslední, očekávali jsme, že 
budeme předposlední, a takhle to pokračovalo, až se k našemu údivu rozhodovalo o 
druhé místo mezi námi a Velkou Británií. 

Velmi brzo jsme se dozvěděli, že jsme na prvním místě a velmi nás to překvapilo. 
S údivem jsme vstali a ostatní nás pozdravili  velkým potleskem. Dostali jsme jako 
výhru nějaké sladkosti a začali jsme hodovat. Na stole, který jsme předtím připravili, 
byla jídla ze všech zemí až na Skandinávii a bylo vidět i slyšet, že všem velmi 
chutnalo. 

Když jsme všechno snědli a uklidili po sobě, znovu jsme se oblékli a šli zpátky do 
školy. Celý projekt, soutěže i oběd nám trvalo pouhé tři hodiny, a když jsme se vrátili 
do školy, od páté hodiny jsme zase pokračovali ve výuce jako obvykle.  

Projekt se všem velmi líbil a byli jsme moc spokoje ni.  
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