Naše třída cestovního ruchu 6.C se dne 20. dubna vydala
v paní učitelkou Janou Paulusovou Fišerovou a s panem
učitelem Petrem Pavelkou na exkurzi do Kutné Hory. Cesta
trvala asi hodinu a půl. Když jsme dojeli na místo a nasvačili
se, vydali jsme se do dolů, kde se těžilo stříbro. Měli jsme
tam skvělého průvodce! Před vstupem do dolu jsme si
oblékli bílé pláště, na hlavu dostali přilbu a do ruky svítilnu.
Takto vymóděni jsme se vydali kus přes město ke vstupu do
dolu. Tam bylo sice trochu mokro, ale největším zážitkem a
opravdovým dobrodružstvím bylo procházení velmi úzkými a
nízkými chodbami, kde před mnohými lety ve středověku
procházeli v úplné tmě horníci, kteří dolovali stříbrnou
rudu. I my jsme si vyzkoušeli úplnou tmu, kdy jsme
zhasnuli své lucerny a viděli, že nic nevidíme.
V Českém muzeu stříbra jsme zhlédli i pana mincmistra
a ukázku ražby pražských grošů. Nechyběla vybudovaná
část středověké hornické vesničky a přehlídka strojů,
které pomáhaly horníkům.
Když jsme vyšli z dolu, zakousli jsme si něčeho dobrého od maminek, nakoupili si
upomínkové předměty a vyrazili za stavitelskou chloubou Kutné Hory, k chrámu sv.
Barbory. Monumentální stavba nás vtáhla do úplně jiné doby. Ale co naplat, čas
ubíhal, hupky k autobusu a frčíme za dalším dobrodružstvím.
Nyní jsme se vydali do Kostnice. Pro mnohé z nás to bylo
opravdu strašidelné. Kosti ze 40 tisíc lidí uložené v prostorách
Kostnice, lustr ve středu místnosti, který na sobě obsahuje
všechny kosti lidského těla. A vše byly kosti pravé,
z opravdových zemřelých lidí. Vyzkoušeli jsme i, jak pípá
alarm v blízkosti expozice. Bohužel čas velmi rychle ubíhal,
tak koupit nějaký ten suvenýr a pak už cesta domů. Musím říct,
že v Kutné Hoře to bylo opravdu nádherné!! No a v autobuse
byla také legrace! Tohle byla tak skvělá exkurze, že bych ji
přála zažít opravdu všem!
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