Byli jsme v Berlíně
Konečně bylo pondělí 8. 5. 2019, kdy se konal náš školní zájezd do Berlína, na který jsme se všichni
moc těšili. Vyjeli jsme v brzkých ranních hodinách. Cesta autobusem velmi rychle utekla, i když jsme
jeli pro druhou školu do Klášterce nad Ohří. Na dálnici žádné komplikace nebyly, takže to bylo fajn.
Do Berlína jsme dorazili po půl dvanácté a po cestě jsme si prohlédli bývalý přechod mezi východním
a západním Německem – checkpoint Charlie. Vystoupili jsme u Berlínského dómu a odtud jsme došli
na známou ulici Pod Lipami. Na konci této třídy je snad nejznámější symbol Berlína – Braniborská
brána. U této německé ikony jsme se všichni vyfotili a pokračovali k pomníku obětí holokaustu – to je
celé náměstí pokryté betonovými kvádry různých velikostí. Další zastávka byla Postdamské náměstí.
Poté jsme pokračovali do Muzea Madame Tussouds. Je zde opravdu mnoho zajímavých voskových
figurín, některé zaujala například skupina Abba, jiní obdivovali hrdiny Hvězdných válek. Poslední
velkou zastávkou byl Alexander Platz, na který jsme došli kolem Berlínské věže. Ve večerních
hodinách jsme dorazili do hotelu. Jmenoval se Mardin, byl hezký a uklizený. Byli jsme sice unaveni,
ale těšili jsme se na další den, čekala nás totiž plavba po řece Sprévě.
Druhý den jsme vypluli z přístavu na Muzejním ostrově a byl to zajímavý pohled na památky z hladiny
řeky. Většinu času jsme strávili v kryté části lodi, kde bylo teplo. Z horní části lodi měl pohled na
historické stavby úplně jinou podobu než přes sklo. Druhý, poslední den zájezdu pokračoval
návštěvou Reichstagu, Říšského sněmu, velice známou památkou s prosklenou kupolí. Před vstupem
do této budovy jsme museli projít bezpečnostní kontrolou podobnou těm na letišti. Na střechu
budovy pod kupoli nás vyvezl rychlý výtah. Tam se před námi rozprostřel nádherný výhled na nejvyšší
budovy Berlína. Mohli jsme si také půjčit audioprůvodce v němčině nebo v angličtině. Jak jsme
stoupali v kupoli vzhůru, ten obrovský Berlín se zdál menší a menší. Na vrcholu se nám naskytl
ohromující pohled. Zpět do autobusu jsme se vrátili kolem druhé hodiny odpolední.
A už jsme se těšili do berlínské zoo, která je známá svým akváriem. Snad nejvíc nás zde zaujaly pandy,
které mnozí viděli poprvé v životě. Krásní byli ale také sloni, hroši. Samozřejmě jsme navštívili také
akvária se žraloky, medúzami, ale i s dalšími pestrobarevnými rybami. Moc se nám líbilo, že na
všechna zvířata bylo krásně vidět a nebyly zde dlouhé řady tlačících se turistů.
Cesta zpátky byla fajn. Zájezd se nám moc líbil a moc jsme si ho užili. Doufáme, že škola v budoucnu
uspořádá další podobný výlet.
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