
Zdrávka v Itálii 

Ve dnech 8.9. - 15. 9. byli naši žáci 4. ročníků a jejich třídní učitelky na exkurzi v Itálii. 
Sraz jsme měli od 14:45  před budovou naší školy. V 15:00 přijel na Kociánovo 
náměstí dálkový autobus, který měl naše zdravotníky dopravit do krásné Itálie. 
15:30  již měla mládež naložené kufry a seděla na svých místech, a tak se autobus 
mohl vydat směrem do Itálie. Všichni dostali možnost si zvolit místo, kde budou 
sedět, po celých 14 hodin jízdy.  
Cesta byla dlouhá, ale utekla velmi rychle. Řidiči dělali každé 4 hodiny krátké pauzy, 
aby se mohli vyměnit v řízení a cestující si mohli protáhnout svá zkoprnělá těla. 
Na místo škola oficiálně dorazila v sobotu v ranních hodinách. Žáci i paní učitelky byli 
ubytováni v kempu Duca Amedeo, jenž se nachází ve městě Martinsisuro. Osídlit 
mobilhomy však směli až po jejich uvolnění v 10:00.  
Nikdo nemarnil časem. Jen co účastníci exkurze obdrželi klíče od mobilhomů, šli si 
vybalit kufry a převléknout se do plavek. Počasí prozatím bylo na naší straně. Byl 
krásný slunečný den a tak se naše škola vydala přímo k moři. Písčitá pláž byla 
krásně čistá a moře azurově modré, průhledné a čisté. Večer se žáci seznámili 
s pravidly, jež museli dodržovat po celý zájezd, a poté si šli užívat večera. 
V neděli a v pondělí celé dny pršelo. Celou Itálii zasáhl silný déšť, a tak si žáci trávili 
den po svém. Hráli společenské hry, posedávali na terasách, obíhali obchody nebo 
se procházeli s deštníkem po pláži.  Ač bylo škaredé počasí, tak večery užité se 
třídou byly k nezaplacení. 
V úterý ráno v 5:00, se jelo na výlet do Říma. Na místo jsme dorazili okolo 9. hodiny. 
U Kolosea již na naší školu čekala česká průvodkyně. Obdrželi jsme sluchátka a 1. 
exkurze mohla začít. Navštívili jsme se spoustu památek, jako například: Forum 
Romanum s blízkým Kapitolem, náměstí Nova s fontánou Čtyř řek, Pantheon, 
Španělské schody, fontánu di Trevi, Vatikán a baziliku sv. Petra. Do kempu jsme 
dorazili až ve 20 hodin. 
Ve středu nás čekala 2. exkurze. Vydali jsme se do města Sant' Omero, kde jsme 
navštívili jejich nemocniční zařízení. Nemocnicí jsme též byli provázeni průvodkyní. 
Dozvěděli jsme se toho velice mnoho a dostali jsme možnost poznat, jak funguje 
zdravotnictví v jiné zemi, než je u nás doma. V 15:00 jsme se vrátili do kempu. 
Mnoho žáků si šlo užít krásné počasí k moři, kde se opalovali, sbírali vyplavené 
mušle na pláži, obchodovali se sympatickými černochy nebo se koupali v moři. Kdo 
nešel k moři, tak využil volného času k nákupu dárků pro své blízké.  
Čtvrtek, poslední den v Itálii, využilo mnoho studentů v plném rozsahu. Mnoho z nich 
si ráno přivstalo a šlo se podívat na pláž na krásný východ slunce, pořídit si pár fotek, 
posbírat vyplavené mušle nebo si ještě honem narychlo zaběhlo do města na 
nákupy. A protože to byl náš poslední den v Itálii, museli jsme vyklidit mobilhomy a 
pomalu se připravit na cestu domů. Kolem 14. hodiny nám byl přistaven autobus. 
Řidiči nám naložili kufry, a tak jsme pomalu odjeli. Domů jsme přijeli druhý den ráno v 
odpoledních hodinách. 
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