ANEB CO BYLO NA ZAČÁTKU…

V červnu naši školu opustí žáci, kteří si jako první před čtyřmi lety zvolili zaměření na cestovní ruch. A každý
další rok přibyla další třída s označením VI.C a další cestovatelé, kteří se vzdělávali nejen v běžných
předmětech… Výuka prezentačního semináře, psaní na klávesnici všemi deseti, zeměpis cestovního ruchu,
konverzace v anglickém, německém nebo ruském jazyce, mnoho exkurzí, tematických zájezdů. A protože
škola má být i hravá, vznikla pro nás i naše celoroční soutěž „Cestování za romantikou“. Co jsme za tu dobu
prožili? Vzpomínejte s námi…

Motto soutěže „Jak je krásně u nás doma aneb poznej turistické zajímavosti nejen svého okolí“ nás
provází již dva roky. Množství vyplněných pracovních listů na různá témata z historie, literatury, zajímavosti
o objevných plavbách, tisíce námětů, kam na výlet… Nevadí nám, že máme práci navíc, soutěž nás baví, je
plná zajímavých úkolů, zapojili jsme i svoje okolí. Je pravda, že musíme stále číst a číst pracovní texty
z nástěnek, hledat, bádat na internetu nebo v encyklopedii, shánět na prázdninových výletech pohlednice…
Společné chvíle, třeba při vánoční cestě kolem světa, rozdávání vysvědčení v přestrojení ala 60. léta,
zhotovení menu podle vybrané země nebo luštění křížovek z turistických časopisů, to však byly okamžiky,
které utužily kolektiv, daly nám pocit uspokojení, že něco umíme a ve škole se nám líbí.

Neměly bychom zapomenout ani na pěkně prožité chvíle na výletech, exkurzích…Zámek v Litomyšli, zimní
putování v Ratibořicích a Starých Hradech, návštěva Prahy, muzeum v Holicích, dějepisné zážitky z
Hostinného či Vrchlabí, zámek Loučeň se svým labyrintem a nezapomenutelná návštěva Babylónu v Liberci.
Za úspěch považujeme i čestný list pro místní informační centrum získaný na základě našich odpovědí na
otázky v různých turistických časopisech. A nakonec- téměř všichni soutěžící ušili svoji panenku do soutěže
Miss panenka 2012 a ani v letošním roce tomu není jinak.
Cestovatelé z tříd cestovního ruchu

