
EXKURZE DO HISTORICKÉ  PRAHY 

 

 Ve středu 12. dubna se vydala osmá třída do Prahy. Jako dozor s námi jela paní 

ředitelka a naše třídní učitelka. Vyjeli jsme vlakem v 7,00. Cesta trvala téměř tři hodiny, ale 

nemuseli jsme přestupovat. Měli jsme za úkol pozorovat krajinu České tabule a také přechod 

vlaku v Hradci Králové na elektrifikovanou trať. 

 V Praze na hlavním nádraží nás paní ředitelka učila, jak se vyznat v informačních 

tabulích příjezdu a odjezdu vlaku. Seznámila nás i s plánem metra. Poté jsme mohli začít 

cestu metrem. Nakonec jsme všichni úspěšně dorazili do naší cílové stanice Malostranské. 

Pak už jsme šli po svých k Valdštejnské zahradě. Tam jsme si prohlédli budovu Senátu ČR i 

umělou krápníkovou stěnu. K jednotlivým památkám na naší cestě historickou Prahou jsme 

měli referáty.  

Když jsme se vraceli tou pěknou zahradou s pávy na Staré zámecké schody, 

překvapila nás fronta občanů z Dálného východu k Pražskému hradu. Paní ředitelka zjistila, 

že každý, kdo chce projít, musí absolvovat protiteroristickou prohlídku.  Všichni jsme prošli 

bez komplikací. Před Chrámem svatého Víta jsme procházeli velikonoční trhy. Když jsme 

opustili hradní nádvoří, uviděli jsme i jednu památku v renesančním slohu. Byl to 

Schwarzenberský palác. Potkali jsme i pochodující hradní stráž. Dorazili jsme k Loretě. Zvony 

bohužel nezvonily. Následující památkou byl Strahovský klášter.  

Na vyhlídce pod klášterem jsme spatřili na blízkém kopci Petřín „pražskou Eifelovku“ 

neboli Petřínskou rozhlednu.  Pokračovali jsme do Nerudovy ulice. Prošli jsme si ji a prohlédli 

jsme si chrám svatého Mikuláše. Na chvíli jsme se zastavili na občerstvení v McDonaldu. 

Když téměř všichni zakousli něco nezdravého, mohli jsme pokračovat. 

Z Kampy jsme viděli na druhém břehu Vltavy Národní divadlo. Po Karlově mostě jsme 

mohli jít každý svým tempem. Následující zastávka byla u Lenonovy zdi. Zde jsme zhlédli 

sprejerské výtvory a poslechli si zpívajícího kytaristu. O kousek dále jsme se pozastavili na 

mostě zamilovaných a prohlédli si zámky pevného vztahu. Neopomněli jsme ani na mlýnské 

kolo na zdejším toku Čertovka. Potom jsme došli k Betlémské kapli a zavzpomínali na mistra 

Jana Husa.  



Následující odpočinkovou stanicí bylo Staroměstské náměstí. Zde jsme čekali na 

odbití třetí hodiny. Když orloj dozvonil, zhlédli jsme ještě kostel svatého Mikuláše a kostel 

Matky Boží před Týnem. Dále nás čekala náročná cesta mezi davy lidí až ke Stavovskému 

divadlu. Poslední zastávkou bylo Václavské náměstí. Prohlédli jsme si sochu svatého Václava. 

Nakonec jsme šli kolem Národního muzea a Státní opery zpět na nádraží. Zde někteří 

doplnili zásoby a mohli jsme jet domů. 

Do Malých Svatoňovic jsme dorazili v 19,00 vyčerpaní, ale plní zážitků. Poděkovali 

jsme paním učitelkám a vyrazili domů užívat si začínajících velikonočních prázdnin. 

        Daniel Brejtr, 8. třída 

 

 

 


