Reportáž z Rumunska: ČTVRTEK 28. 2. 2019
Výlet do města Oradea: návštěva významných míst
Tématem čtvrtého dne bylo lépe poznat
rumunskou kulturu a památky. Úkolem
bylo v našich pětičlenných skupinkách
natočit krátká videa o navštívených
místech v angličtině, které bychom pak
další den zpracovávali. Ve čtvrtek ráno jsme
se společně vydali na výlet do města
Oradea. V devět ráno jsme měli odjíždět.
Kvůli závadě s autobusem jsme vyjeli
v deset hodin a přepravovali jsme se do
města Oradea dvěma mikrobusy. My z České
republiky jsme jeli s Řeky a Španěly
v jednom mikrobusu a v druhém jeli děti z
Rumunska. Když jsme cestovali do
zmiňovaného města bylo krásné slunečné
počasí. Cestovali jsme přibližně hodinu a
dvacet minut. Mikrobusy jsme nechali na
parkovišti Jako první jsme navštívili pevnost
Oradea, kde jsme si mohli vyzkoušet meče, helmy a brnění z doby Římanů a prohlédli
mučící nástroje.
Rumunští žáci nám dělali průvodce a měli
nachystané povídání o všech navštívených
památkách v angličtině. Potom jsme se
procházeli městem a obdivovali další
krásné a významné budovy. Další zastávka
byla v Black Eagle Palace což byl dům
s vyobrazením
orla
ve
skleněných
vitrážích, kolem byli restaurace, obchody,
bary a obchody se suvenýry. V Rumunsku
se 1. březen slaví jako svátek jara a
všichni nosí brože s jarní tematikou – na
stáncích jich měli plno. Já jsem si koupil
dvě magnetky a propisku. Poté jsme
navštívili pravoslavný kostel, který se
jmenuje Moon Church. V kostele jsme se
zaměřili na jinou kulturu, detaily a
odlišnosti, které nenajdeme v českých
kostelích. Prohlédli jsme si velké náměstí s pěkně opravenými budovali a přesunuli
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jsme se na radnici a u ní jsme vystoupili na vyhlídkovou věž, která byla vysoká
padesát metrů.
Takový krásný výhled jsem
ještě nezažil, bylo to
nádherné. Spěchali jsme
zpátky
k mikrobusům,
abychom mohli jet na oběd
do nákupního centra, které
se jmenuje Lotus. Do centra
jsme přijeli přibližně ve
čtyři hodiny odpoledne.
V nákupním centru jsme si
dali něco k obědu a potom
jsme měli rozchod a mohli
jsme se podívat do zdejších
obchodů, abychom dovezli
něco na památku rodičům.
Potom už jsme museli jít na
sraz. Odjížděli jsme z nákupního centra o půl šesté. Byli jsme unavení, usnul jsem.
Cesta nebyla příjemná, protože silnice byla hrbolatá. Po cestě jsme vyložili ve vedlejší
vesničce spolužáky, kteří tam byli ubytovaní. A nakonec jsme přijeli do Apateu ke
škole, kde jsme ráno nastupovali. Bylo přibližně sedm hodin večer. Rodina si pro mě
přijela.
Učitelé od školy jeli do hotelu, který byl asi hodinu cesty. S rodinou jsem jel domů, kde
pro mě měli nachystanou večeři. Po večeři jsme se domluvili, že půjdeme na procházku,
ale nakonec jsme nešli. Byli jsme unavení. Domluvili jsme se, že uděláme večírek u
mého
hostujícího
Raula.
Tancovali
jsme,
pouštěli
písničky a potom koukali na
fotbal. Všichni jsme si to moc
užili. Byla pohoda, nikdo se
nehádal.
Moc si vážím toho, že jsem
mohl poznat jiné národnosti,
zvyky, kulturu a stavitelství.
Rád se budu vracet.
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