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Dnes odjíždíme na čtyřdenní výlet do Polska. Sraz u školy v Dubicku je v 6:30.
Autobus pana Linharta se pokazil – jedeme vozidlem pana Bartoňka ze
Šternberka. Výletu se zúčastní 18 žáků 7. třídy, 14 žáků 6. třídy, p. uč. Ryšavá,
p. uč. Krausová a paní ředitelka Věra Braná. Po příjezdu do polské školy
v Igolomii máme možnost si ji prohlédnout. Poté přijímáme pozvání na oběd ve
zdejší školní jídelně. Odpoledne následovalo vzájemné seznámení s lidovými
písněmi, prohlídka muzea a parku s vzácnými dřevinami. Po večeři zkoušíme,
jak jsme na tom se střelbou ze vzduchovky. Po vyčerpávajícím dni jsme se
kolem 21:00 odebrali do našeho penzionu „Pod Kasztanami“.

5. 6. 2013
Je středa – den velkého výletu do solného dolu Wieliczka. Na místě dostáváme
českou průvodkyni a mrňavé krabičky s malým sluchátkem, abychom vše dobře
slyšeli. Musíme překonat kolem 400 schodů. Důl je opravdu překrásný, sůl se
v něm už dávno netěží. Po tříhodinové prohlídce vypadáme více jako chodící
mrtvoly místo skupiny zvědavých českých turistů, proto se jedeme posílit do
nedalekého krakovského Mc Donaldu. Všichni se moc těšíme na večer – v plánu
máme diskotéku s polskými dětmi. Všechny dívky nejvíce zaujme náš vysoký
spolužák Karel Benda a do konce pobytu od nich nemá klid.

6. 6. 2013
Krakov – památky a nakupování – to je plán dnešního dne. Opět máme českou
průvodkyni a jsme za to velmi vděční. První dnešní zastávka je na hradu Wawel.
Po zbytek dopoledne procházíme historickou část města. Mají zde opravdu
hodně holubů, kteří Vás nenechají v klidu posvačit. Jako krásná tečka za
dnešním výletem je nákup v krakovské galerii – poslední možnost utratit někdy
tučné kapesné od rodičů. Večer jsme strávili na penzionu hraním velmi vtipných
her.

7. 6. 2013
Dnes poměříme síly se svými polskými vrstevníky. Uspořádali pro nás sportovní
dopoledne. Soutěžíme v hodu, skoku do dálky a běhu na 100m. Při vyhlášení se
ukáže, že polské děti přípravu nepodcenily a mají navrch. Největším úspěchem
je asi zlatá medaile z hodu, kterou získal náš spolužák Karel Benda – ano, je to
ten diskotékový král. Odjíždíme hned po obědě. Polské dívky pláčou, protože
jim zřejmě dochází, že Karla už asi v životě neuvidí.

