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3. TŘÍDA  A  ADVENTNÍ PRAHA – 29. 11. 2016 

 

V úterý 29. listopadu jelo 19 žáků 3. třídy vlakem na 

exkurzi do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva hlavního města ČR 

v době Adventu. Poučná byla dlouhá procházka Prahou od 

Václavského náměstí od sochy sv. Václava přes Karlův most zpět 

na Staroměstské náměstí. Kromě naší paní učitelky nám dělaly doprovod i maminka a teta Marušky a 

maminka Aničky. Děkujeme jim za jejich čas, který nám věnovaly. 

Výlet se nám moc líbil, někteří z nás dokonce jeli vlakem úplně poprvé. Během dne jsme měli krásné 

zimní počasí, kdy i přes mráz na nás svítilo sluníčko. Někteří z nás si koupili teplý trdelník a skoro všichni 

jsme se snažili přivézt rodičům alespoň malý dáreček. 

Cesta domů nám utekla velice rychle a paní učitelka byla ráda, že jsme se všichni vrátili v pořádku a 

spokojeni z výletu. 

 

 A co jsme řekli na tento den my sami? 

Adam: „ V Praze se mi moc líbilo, protože jsme měli trdelník   

            zdarma. A bylo tam mnoho pěkných staveb.“ 

David: „ V Praze bylo krásně. Byli jsme i v  McDonald's. Prošli jsme  

            si Václavské náměstí. Pak jsme byli  také v obchodě TIGER,   

            kde jsem si koupil zápisníček.“ 

Lukáš: „ V Praze se mi moc líbilo. Koupil jsem mamince, taťkovi a   

            Betynce dárečky.“ 

Alenka: „ Moc se mi líbilo, jak jsme potkali kouzelníky.“  

Anička: 

„29.listopadu jsme 

byli v Praze. Bylo to moc hezké, jeli jsme tam vlakem. 

Byla tam i moje maminka.“ 

Maruška: „ V Praze se mi nejvíc líbil Karlův most. A       

                cestování vlakem se mi také líbilo a moc jsem si   

                výlet užila. A těším se na další výlet.“ 

Pepa: „ Jízda vlakem do Prahy se mi velmi líbila. V Praze  

          jsem viděl Václavské náměstí, stromeček, betlém,  

         stánky s vánočními ozdobami a sochu sv. Václava.     

         V McDonald's jsme si koupili každý, co chtěl. Viděl  

         jsem také dřevěné loutky. Cesta z Prahy byla velmi  

         krásně osvětlená. Výlet v Praze byl pro mě  

         zážitek. Za vše děkuji naší paní učitelce.“ 

 Žáci III. třídy a Mgr. R. Ladická, tř. učitelka 
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