Výlet do Mořského světa
První školní výlet za hranice našeho města se uskutečnil v úterý 27. 9. 2016. Cílovou stanicí naší
expedice se stal Mořský svět v Praze Holešovicích. Odjezd z Lysé byl naplánován na osmou
hodinu ranní, sraz jsme však měli o něco dříve, aby i ti co zaspí, stihli jet na výlet s námi :).
Sešli jsme se všichni, a tak nic nebránilo tomu, abychom nastoupili do vlaku a vydali se směr
Praha Masarykovo nádraží. Cesta nám utíkala, bylo krásné ráno a my jsme byli plni očekávání, jak
ten Mořský svět asi bude vypadat. Po příjezdu na nádraží jsme se přesunuli na zastávku, kde
jsme čekali na tramvaj číslo 6. Některým žákům toto čekání uteklo velmi rychle, protože se
věnovali „chytání“ Pokémonů.
Z tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice to byl již kousek, a tak jsme se během chvíle ocitli
u hlavního vchodu do Mořského světa, nad kterým se tyčila obrovská hlava žraloka.
Do areálu jsme vstoupili kolem deváté hodiny. Výhodou pro nás bylo, že jsme měli areál pouze
pro sebe a mohli se tak v klidu pohybovat po celém místě.
Součástí naší návštěvy byla také komentovaná prohlídka, při které jsme zjistili důležité informace
o obyvatelích akvárií. Nachází se zde jak mořské, tak sladkovodní ryby a další, celkem zhruba 360
druhů živočichů. Velmi poutavé bylo obří akvárium, které dominuje celému místu. Zde jsme měli
možnost vidět zajímavé druhy živočichů, ale především žraloci byli ti, kteří si získali naši
pozornost. Po komentované prohlídce jsme se vydali do horního patra, kde pro nás byla
připravena projekce dokumentu o žralocích, která trvala zhruba 20 minut.
Po zhlédnutí dokumentu jsme si mohli projít celý areál znovu. Součástí expozice byla také
maketa Manty obrovské, jejíž rozpětí ploutví je 7 metrů, jedná se tedy o opravdu velkého
živočicha. Po opětovném zhlédnutí areálu následoval test, který měl prověřit naše nabyté
znalosti. Test jsme úspěšně splnili, a tak nezbývalo nic jiného, než se s tímto místem rozloučit.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v tolik oblíbeném McDonaldu, kde jsme si každý dali něco
malého, někteří z nás i velkého, k jídlu. Po vydatném obědě jsme se přesunuli na nádraží, odkud
jsme jeli vlakem zpět do Lysé nad Labem.
Výlet se povedl, byli jsme spokojení a návštěvu Mořského světa všem doporučujeme.
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