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Ve čtvrtek jsme měli sraz v 8.30
ve škole. Nejdříve jsme se sešli
v sále,
kde
nás
profesor
matematiky seznámil s výsledky
dotazníkového šetření o našich
znalostech, co je to cirkulární
ekonomika
a
udržitelný
turismus, které dělali žáci všech
škol před měsícem online.
Potom byla na programu návštěva národního parku Cornalvo. Po přesunu
autobusem na nás již čekali zaměstnanci parku, kteří nám nejprve pustili krátký
dokument o tomto parku.
Následovala krátká instruktáž,
jak správně zasadit strom.
Ano, čekalo nás sázení stromů.
Rozdělili
jsme
se
do
mezinárodních týmů. Každý
tým měl zasadit alespoň tři
malé
stromky
–
duby
cesmínové.
Doslali
jsme
motyky, sazenice, ochranný obal pro stromek, a ještě na místě nám
zaměstnanec parku jednou
ukázal, jak strom správně
zasadit. To jsme zvládli hravě, a
dokonce jsme každý dostali za
odměnu kšiltovku.
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Potom jsme vyrazili na
krátkou
procházku
parkem.
Cílem
byla
nedaleká přehrada. Naši
průvodci
nám
také
ukázali stromy (korkové
duby), z jejichž kůry se
vyrábí korek. Kousek
jsem si odvezla domů na
památku. Kolem druhé
hodiny nás autobus dovezl na louku, kde jsme si udělali piknik, povídali jsme si
s ostatními a odpočívali.
Odpoledne
nás
čekala
prohlídka
nádherného
Římského muzea v centru
Méridy. Provázel nás pan
učitel latiny v oděvu římského
legionáře. Obdivovali jsme
vysoké prostory jednotlivých
částí muzea, které měly
navodit atmosféru původních
zdí starého římského města. Viděli jsme původní římskou silnici, na zdech byly
mozaiky a kolem stěn mnoho soch a zbytky domů s původní výmalbou stěn.
Když jsme procházeli pod oblouky, při padali jsme si jako malí človíčci. Upoutaly
nás staré římské mozaiky. Nejvíce na m ě udělaly dojem veliké sochy.
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