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Ve čtvrtek jsme našim hostům ukázali zajímavosti a
památky Brna. Ráno jsme měli sraz v 7:45 před školou,
počkali na všechny a vydali se do města. První cesta vedla
do katedrály Sv. Petra a Pavla, kterou jsme si prohlédli a
paní učitelka o ní anglicky povídala zahraničním žákům a
učitelům. Dále jsme měli v plánu prohlédnout si tři různé
části brněnského podzemí v okruhu kolem náměstí
Svobody. Nejprve jsme se rozdělili na dvě skupiny. V jedné
skupině byli Češi a Rumuni a v druhé Španělé a Řekové.
První skupina šla nejprve do Kostnice u kostela Sv.

Jakuba. Viděli jsme zde
(nečekaně) spoustu kostí a
koster. Je zde pohřbeno 50 000 lidí z dob, kdy kolem kostela býval hřbitov. Dále
jsme se vydali do Labyrintu pod zelným trhem. Nejprve jsme shlédli film
v anglickém jazyce o Brně a jeho okolí a potom začala prohlídky. Dostali jsme audio
průvodce v angličtině. Viděli
jsme velmi dlouhé chodby a
sklepy,
z různých
období
převážně středověku. Mohli
jsme zde vidět například mučící
nástroje, posměšné nákrční
cedule,
klec
bláznů
alchymistickou dílnu pranýř,
studnu a středověkou hospodu
s recepty na vaření jídel z
veverek.
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Nakonec
jsme
zamířili
do
Mincmistrosvkého sklepa, kde se dříve
razily mince. Prošli jsme si expozici o
různých druzích mincí, shlédli několik
filmů o různých částech Brna. Potom nám
pan průvodce v dobovém kostýmu
dokonce ukázal dva druhy výroby mincí.
Jeden druh na menším, ručním stroji. A
taky druhou metodu na větším stroji, který
dřív ovládali až čtyři lidi.
Po prohlídkách jsme
se vrátili zpět do školy,
naobědvali
se
a
rozdělili se do dvou
skupin,
které
se
střídaly
–
první
skupina šla pracovat
na
projektu
do
počítačové
učebny,
zpracovávali videa,
materiály a připravovali se na páteční prezentace
a druhá skupina se seznamovala s českými
vánočními tradicemi – učila se péct české vánoční
perníčky. Potom se obě skupiny vystřídaly.
Všechny to hodně bavilo
Josef Fiala 8.B

