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V rámci projektu „Poznej své okolí“ se 4. a 

5. třída zúčastnily výletu na zámek Orlík a podívaly se i do jeho okolí. Po příjezdu na 

parkoviště, kde nás pan řidič vysadil, následovala vycházka k zámku spojená 

s poznáváním květin, stromů a keřů. U zámku jsme si dali zaslouženou svačinu a 

spokojeně s plnými bříšky nastoupili na parník. Někteří z nás cestovali parníkem 

vůbec poprvé. O to větším zážitkem pro nás bylo, když nás pan kormidelník pozval 

(po malých skupinkách) na prohlídku své kajuty, ze které řídí loď. Po projížďce 

parníkem následovala vycházka podhradím až k vodě a zpět k zámku. Zde jsme si 

přečetli několik informací spojených se zámkem a okolím a žáci tak navázali na 

informace, které jsme si během minulého týdne vyhledávali na internetu. Poté jsme 

se společně vydali po stezce vedoucí podél přehrady 

rovnou ke schwarzenbergské hrobce. Cesta to nebyla 

jednoduchá, kromě náročného stoupání nás trochu 

překvapilo i zúžení cesty na jednoho dospělého. 

Ukázalo se, že pro nás malé dobrodružství není 

překážkou. Kousek cesty jsme museli jít za sebou a 

opravdu hlídat jeden druhého, o to krásnější jsme 

měli pohled na malebnou krajinu, která se kolem nás 

rozkládala, a na výjimečnou krásu přehrady, kterou 

mailto:zsmirovice@zsmirovice.cz


jsme měli tak blízko. U schwarzenbergské hrobky, jsme si rozdali pracovní listy 

týkající se zámku a přehrady Orlík a žáci si tak mohli ověřit, zda informace nabyté 

před výletem a rozšířené ranním výkladem jsou schopni uplatnit a správně doplnit 

do  připraveného textu. Po společné kontrole jsme si ještě hrobku hromadně obešli, 

nahlédli dovnitř skrze vitrážová okna a vydali se společně tentokráte lesní pěšinkou 

zpět k autobusu. Mnohé z nás výlet naladil k další návštěvě místa, které je svou 

krásou a malebností klenotem mezi turistickými místy vůbec, ale my jsme tu nebyli 

za účelem jen turistických ikon, ale za poznáním, odpočinkem od lavic a také užitím 

si trochu té radosti. Důkladnější poznání tohoto místa je už na každém z nás. 

      Anna Bělková 

 

 

 


