30. května 2016

Výprava čtvrťáků za poznáním Prahy
Už je to tady! Ptáte se co? No přeci období školních výletů, exkurzí a zábavy. Asi každý
z nás rád vzpomíná na školní akce, neboť nám nabízejí možnost úniku od každodenních
školních povinností. Jednu takovou akci mají za sebou i žáci čtvrtých tříd, kteří se v pondělí
30. května 2016 vypravili za dalším poznáním historického centra Prahy. Dalším? Ano! Prahu
už jsme navštívili několikrát, ale i přesto máme stále velké rezervy, neboť památek a dalších
zajímavých míst je v našem hlavním městě opravdu mnoho. 
Cestu vlakem jsme už zvládli jako zkušení mazáci a hned na nádraží na nás čekala paní
průvodkyně, která nás pomalu zavedla k našemu prvnímu cíli, kterým byla asi hodinová plavba
parníkem po Vltavě. V průběhu plavby jsme si mohli prohlédnout si naši matičku stověžatou
ze zcela jiné perspektivy. Navíc jsme měli možnost poznat nám dosud neznámé budovy –
Strakovu akademii, Rudolfinum, hotel InterContinental, nemocnici Na Františku a další.

Plavba parníkem byla prvním, ale ani zdaleka ne jediným cílem naší
cesty. Poté, co jsme absolvovali plavbu po Vltavě, směřovaly naše kroky
zpět na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Orloj, pomník mistra
Jana Husa, Týnský chrám i historický areál Ungelt. Úzkými uličkami
historického centra Prahy jsme pak zamířili ke Klementinu a následně
znovu k Vltavě ke Karlovu mostu, který jsme tak v rámci jednoho dne viděli
snad ze všech stran.

Na Kampě jsme se krátce zastavili u zajímavé pouliční expozice, která na
velkoformátových panelech připomíná významné výročí 700 let od narození římského císaře
a českého krále Karla IV. Cestou k Lennonově zdi jsme si pak na Čertovce připomněli hlášky
z oblíbeného filmu Chobotnice z druhého patra a poté jsme zamířili
do kostela Panny Marie Vítězné, kde jsme si prohlédli malou
voskovou sošku Pražského Jezulátka. Na závěr naší vycházky jsme
pak navštívili Valdštejnskou zahradu, druhou největší zahradu
v centru Prahy, v níž jsme obdivovali nejen dokonale upravené
trávníky a záhony, ale také zajímavé sochy a několik překrásných
pávů.
Troufám si říci, že se nám výlet vydařil na jedničku.
Děkujeme počasí, že se v den našeho výletu umoudřilo a přichystalo
nám krásnou letní atmosféru, díky čemuž jsme mohli nejen poznávat, ale také i trošku

sportovat, neboť jsme toho za celý den nachodili poměrně dosti. Věřím, že na tento výlet
budeme všichni ještě dlouho vzpomínat! Praha je prostě krásná a už nyní nás napadají místa,
která jsme v našem hlavním městě ještě nenavštívili… No, až přijde čas, vypravíme se znovu!
A moc rádi…
Za žáky čtvrtých tříd ZŠ B. Hrozného zapsal Petr Pokorný

