ZÁŽITKY Z HOSTITELSKÝCH RODIN VE SCARBOROUGH
1.
Family French – Markéta, Sára, Verča, Emma
Naše náhradní rodina je velmi fajn a nejhezčí je náš nevlastní bratr Boby. Naše nová maminka Niki
je zase velmi dobrá kuchařka, uvařila nám hamburgry s americkými brambory hned první večer, a
naše nejstarší sestra Moly je velmi zdatná v práci s vlasy. Naše malá osmiletá sestra je šikovná v šití.
Vše ještě doplňuje šest psů a úžasně vydekorovaný dům.
2.
Family Flinton – Kája, Terka, Klárka, Barča
Po nástupu do auta se nás pan Flinton zeptal, jestli jsme hladové. Paní a pán jsou moc milí, ale moc
s námi nekomunikují. Po příjezdu do baráku nás dovedli do pokojů. Mají velmi hezký barák a plno
pokojů. S holkami jsme chvilku povídaly, pak nás zavolali na večeři a my vzaly dárky a šly dolů.
Paní Dian miluje rozbalování dárků a z našich byla velmi nadšená. Poté jsme si daly pizzu, hranolky,
salát a na závěr jsme dostaly koblihy s cukrem. Poté jsme pomohly uklidit stůl a odešly do pokojů.
Všem se spalo velice dobře a po únavné cestě jsme si všechny dost odpočinuly. Pozor na sprchu a
dvířka pro skřítky v koupelně. K snídani jsme měly cereálie a toasty. Pak nás pan odvezl k autobusu)
3.
Family Scales – Jiřka, Nikča, Míša, Oli
Čekaly jsme, než pro nás paní přijede, ale nakonec jsme se dozvěděly, že pojedeme taxíkem,
protože neměla čas. Zůstaly jsme tam poslední. Přijely jsme k domu a z něj vyšla starší paní se
třemi psy. Byla moc milá a měla hezky zařízený dům. Ukázala nám náš pokoj a pak jsme šly na
večeři. Měli jsme pizzu, hranolky a muffin. Pak jsme si s paní povídaly a pochválila nás, že si s ní
hezky povídáme. Paní nám řekla, že chodí v 22:00 spát a že nemá ráda hluk, takže jsme se
vysprchovaly, vyčistily jsme si zuby a šly jsme spát, ale zapomněly jsme na jednu věc – napsat paní
učitelce, že jsme v pořádku.
4.
Family Clarke – Míša, Verča, Terka
Večer jsme došli k paní Clarke. Provedla nás jejím domem a ukázala nám náš pokoj. Poté jsme se
vybalily a šly na večeři, ke které jsme měly volské oko, fazole s rajčatovou omáčkou, hranolky a
chléb namazaný máslem a jako dezert mrkvový koláč. Při večeři jsme se seznámili. Paní Clarke
bydlí sama, má dvě dcery a šest vnoučat. Po večeři jsme se osprchovaly, napsaly paní učitelce SMS
zprávu, že je vše v pořádku a šly spát. Naše pokusy o konverzaci sice nebyly moc úspěšné, ale paní
Clarke je moc milá paní.
5.
Family Metcalfe – Sandra, Verča, Soňa
Paní, u které bydlíme, žije sama. Dům ve, kterém bydlíme, má jako ubytovnu pro studenty. Má
jednu roztomilou kočku Puspus. Máme pokoj dohromady s televizí. K večeři jsme měly těstoviny s
rajčatovou omáčkou a pečené bagetky a karamelovou zmrzlinu. Po večeři jsme šly na procházku na
pláž. Byla to hezká procházka. Viděli jsme i budku z Doctora Who. A když jsme se ptaly, jestli má
ráda Harryho Pottra, tak nám řekla, že ho miluje. Je velmi milá.
6.

Family Pearson – Štěpán, Kuba L., Kuba P., Dan
Večer u naší rodiny byl v prvních chvílích děsivý. Pan a paní jsou staršího věku a mají 3
kočky. Jsou vášniví sběratelé elektrických kytar a filmů. Kytar tam mají asi 50 a filmů asi
přes 300 dvd. K večeři jsme měli pizzu a nedovařené hranolky s kečupem. V obýváku mají
2 cvičební trampolíny a bedny na zapojení elektrických kytar. Jsou velmi milí.

7.
Family Eyre – Luboš, Jirka, Honza, Tadeáš
Večer jsme přijeli do rodiny. Když jsme vešli dovnitř, byli jsme překvapeni. Pan domácí nám ukázal
pokoje a ostatní místnosti. Každý šel do svého pokoje a vybalilo se. Když jsme přišli dolů do
kuchyně, dali jsme paní a pánovi dárky. Poté jsme si sedli k obloženému stolu s jídlem. K večeři

jsme měli burgery, hranolky a salát, poté jsme dostali horký dort se zmrzlinou. Jsou velice milí.
8.
Family Valente – Tom, Dan, Libor
Začátkem večera jsme přijeli do rodiny Valente. Přijela si pro nás mladá paní jménem Lucy. Hned
jak jsme přijeli tak nás přivítal její 8 letý syn Lois. Poté, co se nám představila, nás odvedla do
našeho pokoje, kde jsme se vybalili a pak jsme si dali výbornou večeři. K večeři jsme měli kuře s
bramborovou kaší a jako desert muffin. Náš dočasný domov se nachází téměř mimo město. Lucy s
jejím synem bydlí v obytné oblasti jednopatrových domů. Tato čtvrť se nachází blízko moře. Setkali
jsme se i s její nejlepší kamarádkou Carol a Lucy maminkou June, která nás ráno vezla. Všichni
jsou zde velmi vlídní a usmívají se. U Lucy doma máme svítivou sprchu. Nachází se zde i jedna
palanda a pak i normální postel. Její syn je nemocný, trpí autismem a hyperaktivitou. Lucy má
nervovou poruchu, kvůli které je neustále v agónii. I přes to se nám snaží dát vše, co potřebujeme a
velmi se nám věnuje, je to skvělá hostitelka.

