Výlet do Kutné Hory
Podzimní pátek 16. 10. se žáci pátých a šestých ročníků rozjeli podívat do Kutné Hory. Naším cílem
bylo navštívit tři památky tohoto krásného historického města.
První zastávka byla v Sedlci, kde se nachází Kostnice. Při vstupu do chrámu se nám ukázal jedinečný
pohled na ostatky bezmála čtyřiceti tisíc zesnulých. Většina z nich podlehla moru, další zahynuly během
husitských válek. Pyramidy z lidských kostí tvoří i jedinečnou gotickou památku. Prohlídka nás uchvátila
a naplnila tajemným pocitem. Děti si nakoupily originální suvenýry a pokračovalo se k chrámu sv. Barbory.
Již z dálky se nám tajil dech nádherou, která se nám naskytla při pohledu na chrám, který známe
z fotografií učebnic Vlastivědy a Dějepisu. Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává
nejznámější kutnohorskou stavbou. Uvnitř chrámu jsme se dozvěděli, že se jedná o 8 ochozových kaplí a patří za
nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Bystrým žákům neušlo, že stavba je shodná
s chrámem sv. Víta v Praze. Není to náhoda, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě
kutnohorské katedrály podíleli. Prohlídka chrámu byla pro nás historicky přínosná a velmi se nám líbila.
Následovala krátká přestávka na svačinku a poslední fotografické snímky. Pěšky jsme se přesunuli
k Vlašskému dvoru, kde na nás čekali průvodci v dobových kostýmech.
Při vstupu do první expozice jsme se dozvěděli, jak se stal Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci
Českého státu. Jeho založení na konci 13. století bylo spjato s bezpečným uložení vytěžené stříbrné rudy. V roce
1300 byli do Kutné Hory pozváni vlašští mincíři a pregéři z Florencie, aby tu razili peníze i pražský groš. Podle
těchto mincířů byl dvůr pojmenován jako Vlašský. V Královské mincovně nám názorně pan průvodce – „pregéř“
ukázal těžkou práci, kterou pregéři vykonávali. Několik žáků za správné odpovědi, které kladl pan průvodce,
dostali minci.
Po návštěvě další jedinečné památky v Kutné Hoře jsme došli k autobusu a s neopakovatelným
zážitkem jsme se vydali na cestu domů. Žáci i pedagogové si odvezli nezapomenutelný zážitek a uznali jsme,
že Kutná Hora je zkrátka magická!
Děkujeme všem pedagogům a žákům pátých, šestých ročníků za spolupráci.
Šárka Špačková a učitelé pátých, šestých ročníků.
ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem

