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Šesťákům se výlet vlakem do Písku vyda řil – 21. 3. 2018 
 

 Ve středu 21. března jsme my, 19 šesťáků, byli s třídní paní učitelkou Marií Hrdinovu na 
školním výletu v Písku. Cestovali jsme osobním vlakem. Hromadnou jízdenku koupila paní učitelka 
den předem přes internet, a tak jsme nemuseli řešit obsluhu automatu ve vlaku. Někdo během cesty 
poslouchal písničky z mobilu, někdo si povídal, avšak cesta velmi rychle utekla. 
 Naše první zastávka byla v Prácheňském muzeu, kde nás zaujal stoletý orchestrion, který 
jsme si dokonce mohli poslechnout. Viděli jsme také pravěké hřivny (měděné pruty se zahnutými 
konci) a figuríny postav žijících na venkově v minulých stoletích. V gotickém sálu jsme se fotili u 
historického okna a obdivovali klenbu na stropě.V muzejním shopu mnozí z nás zakoupili suvenýry 
nebo si otiskli turistická razítka. 
 Hlavním cílem výletu byla LASER GAME aréna v prvním patře obchodního domu na píseckém 
náměstí. Nejprve jsme se seznámili s pravidly všech her a rozdělili jsme se do čtyř týmů po pěti. 
Pátým hráčem čtvrtého týmu byla paní učitelka, která si zvolila přezdívku „Úča“. Dvojice týmů hrály 
proti sobě dvakrát, ale všem z nás se to zdálo málo, protože nás to opravdu velmi bavilo. Bylo to 
super, nejlepší letošní společný zážitek celé třídy. Během přestávek jsme mohli hrát také kulečník 
(rukama nebo nohama), zaplatit si simulátor jízdy autem nebo koupit občerstvení (zdálo se nám ale 
dost drahé).  
 Když náš čas v aréně vypršel, zašli jsme společně do pizzerie, kde měli nejen pizzu mnoha 
druhů, ale i chutné plněné tortily. Mnozí také kupovali další drobné suvenýry ve vedlejším obchodě. 
 „O kolik let je starší tento most než pražský Karlův? Jak se tento most jmenuje a proč? Co jsou 
to ledolamy?“ Odpovědi na tyto otázky naší paní učitelky a paní učitelky na dějepis (Dany Čandové – 
rovněž jela s námi) jsme hledali přímo na Kamenném mostě při zpáteční cestě na vlakovou zastávku. 
 Cesta domů moderním vlakem rychle utíkala, protože jsme si neustále sdělovali své nové 
zážitky. Řešili jsme, kdy si zase společně zahrajeme laserový boj týmů. Doufáme, že to bude brzy.                                                                         

Žáci VI. třídy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


