
EXKURZE DO PRAHY

Ve středu 27.4. se žáci 5.- 9. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy. Účelem bylo poznat naše
hlavní město, jeho historii, a navštvit nejvýznamnější místa. Do Prahy jsme přijeli před 10.
hodinou a naše první cesta vedla přes Loretánské náměst na Pražský hrad. Zde jsme šli přes
policejní  kontrolu.  Viděli  jsme  zde  vyvěšenou  polskou  vlajku,  což  znamenalo,  že  je  zde
návštěva polského prezidenta.   

Zde  jsme  se  setkali  s  průvodkyní  a  šli  jsme  na  komentovanou  prohlídku.  Jakmile  jsme
vstoupili do hradu, uviděli jsme chrám sv. Víta. Udivil nás svou mohutnost a výškou. Litovali
jsme, že jsme si ho nemohli prohlédnout i uvnitř. Je zde pohřbeno 12 českých panovníků a 3
svat. Pak jsme vstoupili do starého královského paláce, kde jsme viděli defenestrační okno
a velký Vladislavský sál, který byl využíván na rytřské boje.

Hned poté jsme prošli baziliku sv. Jiří, kde byla pohřbená sv. Ludmila a kníže Vratslav I.. Dál
jsme pokračovali do Zlaté uličky, kde byla zbrojírna, různé obchody v malých domcích a dole
se nacházela strážní věž Daliborka a uvnitř ní mučírna a hladomorna. Po krátkém odpočinku
jsme pokračovali přes Malou Stranu. a Nerudovou ulicí. Tam jsme viděli dům U Dvou sluncí,
kde bydlel Jan Neruda.

Na  Karlově  mostě  jsme  viděli  mnoho  soch  a  místo,  kde  byl  vhozen  do  řeky  Vltavy  Jan
Nepomucký.  Zajímavost mostu  je,  že  má  celkem 16  oblouků.  Naše  další  cesta  vedla  na
Staroměstské náměst, kde jsme si prohlédli orloj a během krátkého rozchodu jsme si mohli
koupit  občerstvení,  například  trdelník.  Na Staroměstském náměst se  konala  poprava 27.
českých pánů a dále náměst zdobí Mariánský sloup a socha Jana Husa.

Z Václavského náměst  vedla naše cesta metrem na Vyšehrad, cestou byl jeden přestup. Na
Vyšehradě  jsme byli rozděleni do skupinek a dostali pracovní listy s úkoly. Tady nás zaujala
hlavně vyhlídka na řeku a na město a poté jsme došli na hřbitov. Uprostřed se nacházel Slavín
se slavnými osobnostmi a viděli jsme hroby známých lidí například K. H. Máchy, Karla Čapka,
Boženy Němcové, Josefa Bicana a mnoha dalších. Na hřbitově jsme dodělali všichni pracovní
list a následoval odjezd autobusem.

Cestou domů jsme ještě viděli pivovar Staropramen, Tančící dům, kostel Cyrila a Metoděje ,
kde svedli poslední boj parašutsté  abčík a Kubiš a další zajímavost. 

Vrátli jsme se unaveni, ale i tak byla exkurze velmi zajímavá, zábavná a poučná. Všichni jsme
si ji užili a máme na Prahu hezké vzpomínky.
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