Berlín 2019
V rámci rozšíření obzorů němčiny a povědomí o německy mluvících zemích měli zvídaví
studenti možnost prohlédnout si krásy hlavního města Spolkové republiky Německo. 15. až
17. května se pod vedením paní profesorky Kočové konal skvělý zájezd do Berlína s pestrým
programem.
Celý výlet jsme odstartovali na bývalém hraničním přechodu Checkpoint Charlie, kde
jsme také poprvé mohli spatřit
zbytky Berlínské zdi. Dále jsme
autobusem udělali okružní jízdu
po Berlínu a prošli si některá
významná místa – například
Říšský
sněm,
Památník
holocaustu, Alexanderplatz nebo
Braniborskou bránu. Prozkoumali
jsme, které poklady se ukrývají
v Pergamonském muzeu (Ištařina
brána či Trhová brána z Milétu).
V závěru dne jsme se také
ubytovali ve špičkovém A&O
hostelu poblíž Hlavního vlakového nádraží.
Druhý den jsme se ráno v hostelu
posilnili přepychovou snídaní, kterou by
nám mohl závidět i císař Vilém, a jako
správní sportovci jsme se vydali
k Olympijskému stadionu. Poté jsme
navštívili Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
– původní protestantský kostel, který byl
téměř zničen při bombardování
v
průběhu II. světové války, i po válce nově
přistavěnou budovu. Jelikož nám počasí
v tento den opravdu nepřálo, rozhodli jsme
se ho dále využít k nakoupení dárečků a prohlídce Nového muzea se sbírkami starověkého
umění. Někteří z nás také navzdory dešti zavítali do berlínské ZOO do společnosti pand, bílých
vlků a tučňáků.
Třetí den se konečně sluníčko přestalo schovávat za mraky a usmálo se na nás. Po
vydatné snídani a rozloučení se s luxusním ubytováním jsme zamířili do centra. Zájemci se
směli podívat na celý Berlín pěkně z výšky, tedy z vyhlídky televizní věže Fernsehturm.
V poledne nás čekala plavba lodí po Sprévě, kde jsme si vychutnali nádherný výhled.

Poté jsme s autobusem rozjeli
do Postupimi. Zde jsme se prošli kolem
malebného
rokokového
zámku
Sanssouci a seznámili se s historicky
významným Cecilienhofem, kde se
v roce 1945 za přítomnosti Stalina,
Trumana a Churchilla konala slavná
postupimská konference. Skupina
němčinářů si zde dokonce v praxi
vyzkoušela
znalosti
německého
jazyka, neboť absolvovala prohlídku
interiérů v němčině. Ve večerních
hodinách jsme se všichni ve zdraví a
s hlavou plnou báječných zážitků
vrátili domů.

Za všechny účastníky bych moc ráda poděkovala paní profesorce Kočové a paní
profesorce Dufkové, které se s námi do Berlína vypravily, a vedení gymnázia, že nám
umožnilo vydat se na tento poznávací zájezd.
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