
Výlet šesté třídy do Hradce Králové 

Být učitelkou češtiny má mnoho nevýhod, ale je tu jedna báječná výhoda – ze slohových prací se toho od 
svých svěřenců hodně dozvíte. Tady je ochutnávka toho, co jsem zjistila o jejich školní výpravě: 

(J. Janýrová) 
 
V úterý 19. října celá šestá třída jela na výlet do planetária a přírodovědného centra v Hradci Králové 
s paní učitelkou Vítovou a Švrčinovou. (Péťa) 
Ráno v 6:30 jsme se sešli před školou, od školy jsme jeli autobusem do Hradce Králové. (Klárka) 
Nejdřív jsme jeli do planetária, kde jsme vešli do sálu, který vypadal jako kino, akorát jsme koukali na 
strop. (Terka) 
V planetáriu nám pouštěli film na podivném plátně, které bylo nad námi, a mělo divný tvar, takový ovál, 
a pouštěli nám film, jak vznikla Země a Slunce. (Matěj) 
Měli jsme pocit, jako kdybychom opravdu létali vesmírem, bylo to úžasné. (Ivča) 
Celým programem nás provázel jeden milý pán a paní. (Majda) 
V planetáriu jsem spal. Ale nezdálo se mi nic. (David) 
Průvodci nás vzali do hvězdárny. Měli tam asi čtyři metry vysoký dalekohled s průměrem čočky dvacet 
cm. (Michal) 
Dalekohled, který byl fakt obří, od země až ke stropu, se dal naklánět…(Nikča)…nad ním byla otevírací 
střecha a nemohlo tam být topení, protože by se špatně sledovalo, takže tam byla zima. (Eliška) 
Taky nám ukázal měsíční kámen, který byl hodně hluboko pod zemí. (Elen) 
Potom jsme šli dolů a přispěl jsem planetáriu 7 Kč. (Theo) 
Pak byla svačina, měl jsem okurkový salát. (Tom) 
Hodně dětí mělo řízky, i já jsem k nim patřila. (Terka) 
 
Pak jsme jeli do přírodovědného centra. (Michal) 
Uvnitř byla spousta zvířátek, od opiček až po želvy s dlouhým krkem. Byli tam i křečci na pohlazení, ale 
báli se nás a kousali. (Kuba) 
Pán nám vyprávěl o hadovi, chameleonovi …odpovídal na otázky a mohli jsme si ho podržet.  (Terka) 
Nejvíc se mi líbila vakoveverka létavá, bohužel neroztáhla plachty (létací blány). (Vojta) 
Měla jsem agamu vousatou na ruce a nechtěla z ruky dolů. (Aneta) 
Jedinou výtku, kterou na to mám, je, že tam byl smrad. (Natka) 
Na výletě se mi hodně líbilo. (Tomáš) Výlet se nám moc líbil, rádi na něj vzpomínáme. (Terka) 
 


