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Výlet do Barcelony – hledání římského města Barcino
V úterý ráno jsme se vydali společně na výlet do Barcelony.
Před devátou hodinou dopoledne jsme měli sraz před školou.
Když jsme se všichni sešli, učitelé nás rozdělili do
mezinárodních skupin, ve kterých jsme později pracovali.
Poté jsme konečně vyrazili. Cestou tam byla mlha. Do
Barcelony jsme jeli zhruba hodinu a půl. Jako první jsme
navštívili muzeum s vykopávkami římského města
Barcino, kde jsme se rozdělili na 2 skupiny. Jedna skupina šla
na prohlídku chrámu z venku a ta druhá dovnitř do muzea,
potom se skupiny prohodily. Sjeli jsme do podzemí a viděli
jsme zbytky města a staré kanalizace, dále velké nádoby,
ve kterých měšťané uchovávali omáčku z krve a z vnitřností
ryb, amfory zakopané v
zemi, ve kterých bylo víno a mnoho dalších
zajímavých věcí. Také nás zaujala stará
kamenná desková hra, na které Římané hrávali
dámu a také vana, kde se dříve pralo ta, že se po
prádle šlapalo. Poté jsme se prohodili s druhou
skupinou a šli jsme se podívat na okolí katedrály.
K vidění byly původní sloupy z římského
chrámu po staletí zazděné ve stěně domu. Po
skončení prohlídky jsme měli zhruba 15 minut,
abychom mohli sníst své svačiny.
Jakmile uplynula doba, šli jsme společně na velkou a zalidněnou tržnici. Cestou
tam jsme potkávali pouliční živé sochy, sochu rytíře a sochu nějakého monstra.
Někteří se s nimi vyfotili, ale museli jim hodit nějaké drobné.
Tržnice byla obrovská a bylo tam hodně
lidí. Museli jsme si
dávat pozor na své
věci. Naštěstí se
nikomu
nic
neztratilo. Na tržnici
jsme viděli spoustu
tropického
ovoce,
které se u nás v České
republice neprodává,
spoustu
sušeného
ovoce,
pralinek,
čokolád, sladkostí, maso a šneky, obchody s hotovým
jídlem a všelijaké obchody. Bylo tam docela hlučno.
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Po prohlídce tržnice jsme se vydali k větší fontáně, kde byly zvláštní pouliční
lampy od architekta Gaudího. Měli jsme asi 10 minut rozchod. Pak jsme šli
kolem velmi vysoké sochy Kryštofa Kolumba, který ukazuje směrem, kde je
Amerika. Okolo jsou umístěny černé sochy lvů.
Poté jsme dorazili k přístavu, kde bylo plno
lodí, dokonce i jedna historická, laviček a
racků. Stálo tam i velké nákupní centrum,
kam jsme se všichni vydali a měli jsme asi 2
hodiny rozchod na oběd a obchody.
Rozdělili jsme se, někteří šli do McDonaldu,
někteří do obchodů a do kaváren. Poté, co
jsme obešli některé obchody, šli jsme se
podívat ven na krásný přístav u moře. Sedli
jsme si na lavičku, snědli oběd a nafotili
hodně fotek. 2 hodiny uplynuly jako voda a
za chvíli jsme se všichni sešli před
přístavem. Vydali jsme se k autobusu. Autobus nás dovezl k chrámu Sagrada
Família, která je ohromující. Je to mnoho metrů vysoká, nádherná stavba, která
je navržená architektem Antonim Gaudim, který je už po smrti. Sagrada Família
se staví přes několik desítek let. Je to velmi dopodrobna promyšlená a navržená
stavba. Na Sagradě Famílii nenajdete jediný pravý úhel. Dovnitř jsme bohužel
nešli,
protože
vstupenky jsou moc drahé
a také se musí objednat
několik měsíců dopředu.
Společně
jsme
se
vyfotili a šli zpátky k
autobusu.
Autobus ještě jednou
si
mohli
pořádně
Gaudího stavby a ulice
poslední zastávku u
kde hraje známý

objel Barcelonu, abychom
prohlédnout
další
města. Poté jsme si udělali
fotbalového
stadionu,
Messi a Ronaldo.

Cestou zpátky jsme byli
začalo pořádně pršet.
půl. Konečně jsme
také pršelo. Na některé
rodin, u kterých jsme
dorazili domů, tak jsme
o tom, jaký byl výlet a
plna dojmů a zážitku,

už všichni unavení a také
Jeli jsme zhruba hodinu a
dorazili do Calafu, kde
z nás už tam čekali lidé z
byli ubytovaní. Když jsme
se navečeřeli, povykládali
jak se nám líbil a unaveni z
šli konečně spát.

Anna Stávková

