
NAŠI STUDENTI V BRNĚ  
 
Když se přiblíží konec září a nastanou pěkné dny babího léta, chystají se studenti prvních 

ročníků na svou první exkurzi. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 27. září zamířili žáci tříd 1.C a 5.A na 
tradiční historickou exkurzi do Brna. Úctyhodný počet prváků doplněný o šestici studentů z vyšších 
ročníků zaplnil dva autobusy a už v devět hodin ráno jsme vystupovali v Brně u Janáčkova divadla. 

Role osvědčené průvodkyně se chopila kolegyně Jana Juklová. Studenti se prošli historickým 
centrem města a prohlédli si mumie v Kapucínské hrobce. Poté jsme se vydali na jednu z brněnských 
dominant, na Petrov. Po krátké prohlídce katedrály sv. Petra a Pavla jsme se prošli kolem Petrova 
a přes Zelný trh jsme zamířili ke Staré radnici, abychom se podívali na slavného brněnského draka 
a na brněnské kolo. Někteří studenti byli možná zklamaní, když se z onoho draka vyklubal obyčejný 
krokodýl, ale všichni se už těšili na rozchod na náměstí Svobody.  

Po krátkém osobním volnu nás autobus převezl k hlavnímu cíli naší cesty, k pavilónu 
Anthropos. Toto muzeum se pyšní unikátní expozicí, která je věnovaná pravěku na našem území 
a evoluci člověka. Studenti se díky skvělému průvodci seznámili s nejvýznamnějšími exponáty, mohli 
v ruce potěžkat originální pěstní klín, vyfotit se u repliky mamuta nebo si prohlédnout kopie venuší 
a jeskynních maleb z Lascaux či z Altamiry. Zajímavá byla rovněž část věnovaná nálezům na jižní 
Moravě v okolí Dolních Věstonic a Pavlova. Všechny získané vědomosti studenti zakrátko zúročí ve 
škole, až se začne probírat prehistorie. 

Stalo už nepsanou tradicí, že se během exkurze setkáváme s našimi bývalými studenty, kteří 
v Brně studují. K některým setkáním dojde náhodně, jiní absolventi si na nás počkají. Zadařilo se 
i letos, kdy se k nám připojil maturant z loňského školního roku a čerstvý student oboru 
stomatologie, David Vařejčko. Doufejme, že se za čtyři roky, až budeme opět na exkurzi v Brně, 
setkáme s někým z těch letošních žáků prvních ročníků, které jsme do Brna vyvezli. Byla by to pro nás 
odměna. 
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