7. listopadu 2016

5.B na Vyšehradě a na Neviditelné výstavě
V pondělí 7. listopadu 2016 čekal na žáky 5.B poměrně náročný den. Nemyslete si však,
že jsme jim chtěli ‚zpříjemnit den‘ několika písemkami, právě naopak! Žádné testy, žádné
zkoušení a žádné domácí úkoly! Co to znamená? No
přeci výlet...  V 7:30 jsme se všichni sešli na nádraží
a o dvacet minut později už jsme z vlaku obdivovali
krásnou polabskou krajinu, která díky podzimu hrála
všemi barvami. A kam že jsme to měli namířeno?
Naším prvním cílem bylo Masarykovo nádraží, kde
jsme vystoupili z vlaku a pokračovali tramvají.
Vystoupili jsme na stanici Výtoň a krátkou procházkou
směrem do kopce jsme vystoupali na Vyšehrad.
„Památné místo opředení mýty a legendami je dnes národní kulturní památkou,“ píší
o Vyšehradě v jednom z pražských průvodců. Však ano, kdo by neznal jednu z nejznámějších
pověstí o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi, či o kněžně Libuši, která měla z Vyšehradu
předpovědět vznik Prahy. I díky těmto pověstem je
Vyšehrad považován za místo se zcela nezaměnitelnou
atmosférou. V podzimním kabátě a se sluníčkem nad
hlavou se nám po vyšehradském areálu procházelo
opravdu příjemně. Předpověď počasí sice slibovala déšť,
poté se ale ‚ti nahoře‘ dozvěděli, že 5.B pojede na výlet,
a

počasí

nám

ušili

skoro

na

míru.

No, možná mohlo být o pár stupňů více, ale nestěžujme
si a buďme rádi za to, jak bylo… 
Po cestě vyšehradskými parky jsme si společně
vyprávěli o historii Vyšehradu, prohlédli jsme si kostel
sv. Petra a Pavla, rotundu sv. Martina a na závěr jsme
si prošli i slavný vyšehradský hřbitov, kde jsme si
připomněli řadu významných českých osobností.

Z Vyšehradu jsme měli možnost prohlédnout si naši matičku stověžatou jako na dlani, čehož
jsme také náležitě využili.

Po prohlídce Vyšehradu jsme zamířili po schodech dolů na Rašínovo nábřeží, odkud
jsme popojeli tramvají do centra. Možná si říkáte, že byl náš výlet nějak moc krátký! Nebojte
se, ještě není všemu konec! Naší druhou zastávkou byla Neviditelná výstava, která se nachází
na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Poté, co jsme se posilnili obědem, jsme zamířili
za zcela výjimečným zážitkem... Na webu výstavy stojí: „Neviditelná výstava je ojedinělá
interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno
světlo, a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů
najít cestu ven.“ Co si pod tím máme představit?
Představte si, že se na hodinu ocitnete ve světě, ve
kterém je absolutní tma. Ve světě, kde je pouze

skupinka sedmi lidí. Ve světě, po kterém vás provází lidé
se zrakovým handicapem. Ano, přesně tohle jsme na
Neviditelné výstavě zažili.
Více vám bohužel prozradit nemůžeme … Snad jen
to, že výstava má dvě části – viditelnou, v níž si můžete
přečíst informace o zrakových postiženích, o Braillově
písmu, či si zde můžete vyzkoušet řadu pomůcek, které
nevidomým pomáhají, a poté část neviditelnou, ve které
vás čeká ona hodinová prohlídka. Výstavu vám ale moc a
moc doporučujeme! Dozvíte se tam, jak se máte zachovat
v případě, kdy vidíte na ulici člověka, který nevidí.
Poznáte, jaké to je
být slepý. Naučíte se,
jak se orientovat v prostoru bez zraku. A hlavně... začnete
si mnohem více vážit toho, že svět můžete VIDĚT! Otázky,
které v nás, a hlavně v našich žácích, výstava vyvolala, jsou
známkou toho, že Neviditelná výstava je opravdu jeden
velký a ojedinělý zážitek! 
A nyní už jsme opravdu skoro u konce. Náš den
v Praze byl znovu velmi přínosný – poznali jsme nová
místa, něco nového jsme se dozvěděli a odvezli jsme si
spoustu nových zážitků. A o to přeci jde…
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