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V úterý 10. prosince jsme
se sešli v 7 45 ve vestibulu
školy, abychom ukázali
naším
zahraničním
partnerům, jak to v naší
zemi vypadá a co můžeme
v okolí Brna navštívit. Jeli
všichni zahraniční hosté,
žáci, kteří ubytovávali a
žáci, kteří se projektu
účastnili.
Čekal na nás autobus, kterým jsme
nejdříve odjeli do Předklášteří u
Tišnova, kde jsme navštívili klášter
Porta coeli (Brána nebes) a muzeum.
Po deseti minutách čekání před
klášterem jsme šli na prohlídku. Prošli
jsme celý klášter – křížovou chodbu,
rajskou zahradu, místo, kde si
jeptišky předčítají a scházejí se, ale
kostel byl bohužel v rekonstrukci, takže
jsme si jej nemohli podrobně
prohlédnout. Jeptišky jsme neviděli,
protože se jedná o uzavřený řád a s lidmi se nestýkají. Druhá část prohlídky byla taky
v komplexu kláštera – v muzeu, kde byla expozice hornin a několik místností
ukazující historii
českých
svátků.
Poté jsme se jeli podívat do
Moravského
Krasu
do
Punkevních jeskyní a na propast
Macocha. K jeskyním jsme jeli
turistickým vláčkem. Prošli jsme
Punkevní jeskyně s průvodcem ve
dvou
skupinách,
cizinci
s anglickým výkladem, a viděli
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spoustu krápníků, dómů a komínů, propast Macochu a také jsme jeli loďkou po řece
Punkvě, která protéká v jeskyních.
Poté jsme se vláčkem vrátili a
v restauraci na Skalním Mlýně
jsme měli oběd – bramborovou
polévku
a
kuřecí
řízek
s bramborovou kaší, kde jsme se
najedli, ohřáli se a odpočinuli.
Po obědě jsme jeli na přehradu,
kde jsme se prošli a ukázali
hostům hrad Veveří, ale jen
z venku, no, a protože docela
mrzlo už jsme jeli domů. Doufáme,
že se zahraničním hostům naše země líbila a že se k nám zase někdy přijedou podívat,
třeba se svou rodinou.
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