Ve středu
17.10.2012 se každý z
celé naší třídy určitě
budil s potěšením.
Měli jsme totiž jet
po 1. hodině na
hrad a zámek
Staré Hrady.
Přečkali
jsme
první hodinu
a už to začalo. Šli
jsme
se
převléct
a
nastoupili do
autobusu.
Po
příjezdu
na
Staré Hrady jsme
přišli na nádvoří
a pokochali se. Co by to
bylo, kdybychom si
nechali ujít, jak se Tomáš P.
zase snažil něco provést. Inteligent
chytal
hradní kočky, které se nás bály (tedy až na některé), a snažil se
pohladit i kozu, která se zde pásla. Jenomže koza trkala, takže jsme
ho raději upozornili, ať ji nechá být. Mezitím šla paní učitelka
Paulusová Fišerová zakoupit vstupenky a s sebou přinesla ještě další
kotě, které jí sedělo na rameni. Všichni jsme se k němu sesypali a
začali ho hladit. Naše další kroky putovaly na druhé nádvoří, kde
jsme čekali na prohlídku. Mezitím
jsme si koupili pár upomínek.
Někteří dokonce i nanuky (bylo
trochu chladněji). Pomazlili jsme
se s malými koťátky a mohla
prohlídka začít. Vstoupili jsme do
hradu a snažili se poslouchat příběhy o dracích a skřítcích.
Prohlédli jsme si starou kuchyň, cukrárnu a také vše spojené
s kávou - mlýnky, různé druhy kávy a spoustu jiných skřítků. Potom jsme sestoupili do sklepa k
vínu a vším, co s ním souvisí. Další naše kroky putovaly do zámecké části. Vystoupali jsme pár
schodů, prošli loveckou chodbou, kde mimochodem byli i legrační draci. Vstoupili jsme do
královské ložnice, kde jsme se dozvěděli, že panovnice přezdívaná Sisi byla celý svůj život
anorektička, pila jenom vymačkanou šťávu se syrového masa a jedla jenom ovoce a zeleninu.
Poté jsme šli zpět loveckou chodbou, seznámili se jmenovitě s několika draky a vstoupili do
komnaty samotného dračího krále. Poté jsme ukončili první část prohlídky a začali čekat, kam
nás další naše kroky zavedou. Chvíli čekání jsme využili k návštěvě Bestioly. Zde žijí hradní
zvířata. Setkali jsme se zde s potkany, myšáky, šváby, nechyběly kozy, ovce, holubi, slepice,
sovy, kohouti, bažanti, pavouci a mnozí další. Před začátkem druhého kola naší prohlídky jsme
museli absolvovat kurz létání na koštěti. Když jsme úspěšně složili test létání, tak jsme
vystoupali 77 schodů nahoru na půdu a seznámili se se zbytkem čarodějnic. Viděli
jsme i jejich hostinec a umývárnu. Po ukončení jsme se s hradem rozloučili a
nasedli do autobusu. Přijeli jsme ke škole, dostali rozchod a začali už jen
vzpomínat.
za žáky Markéta Čížková 7.C
za učitele Věra Hrušková a Jana Paulusová Fišerová

