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Október  Život náš každodenný 
 
Keďže sme sa do Číny vrátili až po začiatku školského roka, vhupli sme do kolobehu veľmi rýchlo. Hneď 
na druhý deň sa išlo do školy. Zmiešané pocity pre Arlana i Millu. Ale prevažovali tie pozitívne. Milla 
začala hneď zarezávať. Ako aj minulý školský rok, pridali sme slovenčinu počas obedových prestávok. 
Skúška v auguste na súkromnej škole Harmónia v Bratislave dopadla na jednotku. Test bol na 3 strany 
a pani učiteľka príjemná. Milla sa osmelila a nakoniec ho zvládla na 95%, teda na výbornú. Vydýchla som 
si a zároveň uvedomila, že od septembra pokračujeme ďalej, a ešte musíme pridať angličtinu písanie. 
V pondelky sa začal krúžok synchronizovaného plávania. Naša žaba si ho poriadne užíva. Spolu s ďalšími 
takmer dvadsiatimi dievčatami. Už len zohnať štipec na nos... 
 
Arliemu sa zmenila pani 
učiteľka a v triede ich 
ostalo 12. Najväčšia 
novinka je, že po obednej 
prestávke netreba spať, 
stačí si oddýchnuť a potom 
hor sa znovu na aktivity. Je 
neskutočné, ako sa 
Shrimpie cez leto 
rozrozprával po slovensky. 
Prvý týždeň v škôlke ho 
ani nenapadlo, že by mu 
nik nerozumel. Jednoducho 
mu to mlelo po slovensky. 
Teraz sa už postupne znovu 
preorientováva na 
francúzštinu. Minulý 
týždeň zvládol behom 10 
minút pochopiť, ako sa 
bicykluje. Kúpila som mu 
prilbu a od jeho víťazného 
superrýchleho skrotenia 
bicykla sme už absolvovali 
3 výlety do Qintou. Síce 
iba sem, kúsok do dediny, 
ale o to radostnejšie, keď 
sa nám každý krát podarilo 
skrátiť čas a mali sme 
lepšiu synchronizáciu. 
 
Gweni ďalej napreduje v opakovaní hocijakej reči, akú počuje. Jej kamošky začali chodiť do škôlky 
a v podstate jej ostala jediná  Fei Fei, čo chodí doobeda na ihrisko. S plienkami sa nevieme rozlúčiť. Zatiaľ 
sa jej nepodarilo do nočníka nič.  Ale veľmi ma to netrápi. Keď si pomyslím, že Arlan to v 2,5 roku zvládol 
za 1 deň...tak mám nádej, že aj ona to zvládne. 
 
Ale zato sme sa zbavili cumľa na spanie. Počas víkendového výletu do Zhuhai-a sme ho zabudli doma 
a večer od únavy  ho na hoteli ani nespomenula. Tak som to využila. Cumeľ zmizol....nenávratne. Prvý 
týždeň bol ťažký. Pri každom zaspávaní plakala. V noci sa niekoľkokrát zobudila a upokojila sa až na 
rukách. Ale po 2 týždňoch je to už veľké dievča.... 
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November 
Školský rok beží ako po masle. Učíme 
sa všetci. Milla je spokojná, Arlie sa 
učí písať a momentálne neustále 
opakuje abecedu  a začína písať 
písanými písmenkami. Ja sa 
pripravujem na skúšku z čínštiny, HSK 
3. Nakoniec som tým sekla a skúsim 
už na začiatku decembra. Podľa 
skúšobných testov by som mala 
spraviť. November so sebou nesie 
tatove narodeniny. Po minuloročnej 
depresii sme mu tento rok na tortu 
namiesto 37 dali iba číslo 7. Bol 
spokojný. Gweni odušu spievala 
„Happy birthday“. 

 
December 
V rovnaký víkend ako mám skúšku, 
má tato beh s názvom „Lantau 
kilometer vertical“, na 5 km má 
prevýšenie 1000 metrov. 
Predpokladám, že pri tom vysilení, 
keďže pôjde na svoj limit, možno aj 
hodí niekde tyčku. V piatok večer volá, 
unavený, ale spokojný. Zvládol. Nebol 
prvý, ale skúsil a skončil 22. Prevažná 
väčšina bežcou mala okolo 60 kg 
a klusali ako srnky. Keňania mali 
problém, na kopce nie su zvyknutý.  
 
V sobotu vyrážame do Zhuhai-u za 
ním. Deň strávime v akváriu a večer sa 
presunieme do hotela hneď vedľa 

miesta skúšky, aby som ráno mohla 
o 8.30 čerstvá naklusať. Aké 
sklamanie ma ale čaká, keď zistím, že 
sa pomýlili v čase a moja úroveň je až 
o 13.30. S dlhým nosom sa vraciam na 
hotel a ideme do parku, kde celé ráno 
jazdíme na kolotočoch a hráme sa . Na 
obed mi už sťahuje žalúdok a na 
skúšku prichádzam cez mesto na taxi 
unavená a nervózna.  
Skúška má pár riadnych chytákov a pri 
poslednej časti, kedy musím písať celé 
vety, už ani nie som schopná udržať 
ceruzku. Takto vystresovaná som 
nebývala ani na výške. Asi som vyšla 
z cviku. Nevadí, viem, že mám 
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niekoľko chýb, viacej ako v cvičných testoch.... škoda. Toľko som sa pripravovala. Po skúške sme stihli 
spraviť krátke video pre jazykovku, ktorá ma učí. Napravo je Olivia moja učiteľka. 
 
Aby sa tato kultúrne a aj súťažne vyžil, 
prihlásil sa na medzinárodný šachový 
turnaj v Shenzhene. Po turnaji, sa 
hralo s čínskymi velmajstri simultálne. 
Areva-EDF si postavila družstvo so 7 
hráčmi a nakoniec boli najväčší tím na 
turnaji. Tato sa hrdil 7. miestom z 60 
účastníkov. 
 
 
Zvianočnieva sa. Keď som bola malá, 

milovala som tento čas. Zapaľovanie sviečky, pečenie koláčikov 
s Borkou, mix všetkých vôní a chutí a zaprataný byt, lebo sme 
spravili  milión druhov.  Deti mali niekoľko vianočných aktivít 
a vyrábali mnoho darčekov a ozdôb. Tohtoročné vystúpenie bolo 
krátke a vkusné. Na konci prišiel nekonvenčný Santa. Keďže som 
nahlásila aj Gwenael, dostala od neho darček. Prebrala si ho 

otvorenými 
ústami 
a zvyšok 
večera 
opakovala, 
že je iba jej. 
 
 
Štedrý 
večer si 
pripravíme 
vo štvrtok 
15. V ten 
deň majú 
deti ešte 
školu, tak 
počas 
obedovej 
prestávky spravíme zemiakový šalát. Večer sa zjavia pod mini stromčekom nezabalené darčeky. Šetrím 
životné prostredie. Deti sú vzrušené a keď ich po 9 naženieme do postele sme hotoví. Dovolenka už čaká za 
dverami. To je náš tohtoročný darček. 
 


