
 

Na týden v Berlíně 

Aneta Koudelová a Karolína Kališová, 3. C 

Byla neděle časně ráno, když jsme se ospalí sešli na parkovišti u gymnázia a společně 

s některými žáky třídy 2. C se vydali autobusem do Německa. Cesta poměrně utekla, jelikož 

se značná  část spolužáků probudila až v Drážďanech, kde jsme započali naše poznávání 

Německa. V hlavním městě Saska jsme si prohlédli Zwinger, budovu Saské státní opery 

i barokní kostel Frauenkirche. Po rozchodu, kdy někteří neodolali a ochutnali tradiční 

Currywurst, ostatní se procházeli po nábřeží Labe, či jen tak bloudili uličkami a kochali se 

krásou, jsme se vrátili do autobusu a ve večerních hodinách jsme přijeli do Berlína.  

V Berlíně jsme měli zajištěné ubytování v hotelu s plnou penzí, v 3-4 lůžkových pokojích. 

Každé ráno nás po brzké snídani čekala hodinu a půl dlouhá cesta do centra, kde následovala 

výuka. Výuku jsme měli od pondělí do středy, každý den tři vyučovací hodiny, během kterých 

jsme si zdokonalovali naši slovní zásobu a vyjadřování, ti nejlepší z nás dokonce vyrazili do 

města a ptali se tamních Němců na předem dané otázky. Pro všechny z nás to byla velká 

zábava a myslím, že i našim učitelům se mnohdy zvedaly koutky k úsměvu. Poslední hodinu 

naší výuku jsme dostali certifikát o absolvování kurzu. 

Po dopolední výuce jsme měli plno práce, abychom stihli projít všechny kouty Berlína 

a seznámit se s jeho dominantami. Nevynechali jsme samozřejmě Braniborskou bránu, 

Památník holocaustu, Potsdamer Platz, ani East Side Gallery. Středeční odpoledne jsme 

strávili na náměstí Alexanderplatz, kde trávil každý čas podle svého uvážení. Bez povšimnutí 

jsme nenechali ani třídu Unter den Linden s Dómem a Operou a nejživější bulvár města 

Kurfürstendamm, kde nelze přehlédnout symbolickou ruinu kostela Gedächtniskirche 

obklopenou netradičními budovami ve tvaru pudřenky a rtěnky. 

Celý týden jsme však nestrávili jen v Berlíně, dva dny jsme toto krásné město opustili, 

abychom poznali i jiná města v jeho okolí. Hned v úterý jsme zavítali do městečka 

Sachsenhausen, kde jsme absolvovali prohlídku koncentračního tábora z 2. světové války. 

Tamní prostory a nepřívětivé počasí nám mírně sebraly úsměvy ze rtů. I tak bylo dobré se 

o tomto zařízení něco dozvědět a vidět vše na vlastní oči. 

Mimo Sachsenhausen jsme poznali také hlavní město Braniborska, Postupim. Město 

Postupim nás okouzlilo svým nádherným a prostorným parkem Sanssouci, kde jsme měli 
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volný čas, a tak jsme se procházeli krásnými zahradami a nevěděli, kam se koukat dříve. 

Jelikož v sobě Postupim skrývá mnohé, ocitli jsme se najednou v Rusku, po chvíli 

v Holandsku. Ve městě je totiž ruská čtvrť Alexandrowka s typickými dřevěnými stavbami 

a pravoslavným kostelem a také holandská čtvrť, která čítá přibližně 150 cihlových domů 

holandského typu. V Postupimi jsme si prohlédli zámek Cecilienhof, kde se po 2. světové 

válce konala Postupimská konference. 

Poslední den byl ve znamení vody, zábavy a relaxace. Navštívili jsme vyhlášený Tropical 

Islands, který je údajně největším vnitřním bazénem na světě. Nalezli jsme tedy tropické 

prostředí s umělým pískem, plážemi a palmami.  

Za celý týden jsme načerpali spoustu dobré a pozitivní energie, odvezli si krásné vzpomínky 

a vtipné historky, které si často rádi připomeneme. V rámci zájezdu jsme spojili příjemné 

s užitečným, a tak jsme se přiučili i něco v německém jazyce. Jediné, co nám příliš nehrálo do 

karet, bylo počasí, ale jak se říká, každý den je krásný, jen počasí se mění, a proto jsme si 

každý den užili naplno, ať už s deštníkem v ruce či se slunečními brýlemi.   

 


