Drumul către capitală

În luna noiembrie a anului 2014, elevii de gimnaziu ai Colegiului Național de
Informatică „Grigore Moisil” au participat la excursia de la București însoțiți de doamnele
profesoare Iancău Raluca, Oltean Mariana și Georgescu Oana.
Plecarea a fost la ora 8 chiar din fața colegiului. Prima oprire a fost la Câmpina la
castelul Iuliei Hașdeu, un loc minunat cu o încărcătură emoțională foarte puternică. Acest
castel a fost construit în memoria Iuliei Hașdeu de către tatăl său, Bogdan Petriceicu Hașdeu.
Următoarea oprire s-a făcut în Ploiești, la celebrul Muzeu al Ceasului. Copiii au fost
foarte încântați de modelele inedite și vechi de ceasuri, făcând foarte multe poze și
cumpărând diferite suveniruri: magneți, vederi, chiar și ceasuri.
Pe la ora prânzului, elevii împreună cu doamnele profesoare au ajuns la București.
Acolo au vizitat principalele obiective turistice, și anume Palatul Parlamentului și Muzeul de
Științe “Grigore Antipa”. Copiii au fost uimiți de imensitatea camerelor din Palatul
Parlamentului, dar și de obiectele decorative impunătoare, de exemplu un candelabru imens,
confecționat doar din cristale.
Muzeul de Științe „Grigore Antipa” este diferit față de celelalte muzee vizitate de noi
până acum. În primul rând, acesta conține un număr impresionant de animale împăiate, fosile
de dinozauri și chiar schelete de oameni, iar acestea, fiind expuse în mărimea lor naturală, au
impresionat copiii enorm de mult. La fiecare vitrină cu animale era câte o tabletă de unde
vizitatorii puteau afla mai multe informații despre animalele expuse, cum ar fi aria de
răspândire, durata de viață și multe altele.
La întoarcere, în autocar, copiii s-au distrat foarte mult. Au cântat, dar au jucat și
diferite jocuri distractive, lucruri care i-au ajutat să alunge plictiseala care se acumulează în
timpul drumului. După această excursie minunată, elevii de gimnaziu ai colegiului, au rămas
cu multe amintiri frumoase și chiar și-au exprimat dorința pentru organizarea unei noi
excursii.

Articol realizat de Florescu Medeea, elevă in clasa a VII-a B,
la C.N.I. “Grigore Moisil”, Brașov.

