
 
 
 
 
 
 

Výlet do Prahy – 25. 4. 2022 

Mirovice míří do Prahy…. 25. 4. 2022 jsme se 

žáky 7., 8. a 9. třídy vyrazili na školní výlet do 

kolébky naší země, do hlavního města Prahy.  

Paní učitelka Hrdinová pro naše žáky 

dojednala přes agenturu Výuka jinak průvodkyni, která nás odborně a poutavě 

zasvětila do tajů tří nejvýznamnějších pražských 

památek. 

Naše cesta začala za všeobecného veselí 

odjezdem od ZŠ Mirovice, kdy nás milá paní 

řidička bezpečně dopravila až na místo určení, 

tedy před vstup do Pražského hradu. I když nás 

ráno počasí trochu potrápilo a po cestě pršelo, 

počasí se nad námi slitovalo a čekal nás 

příjemný slunný den.  

Po projití povinné kontroly vstupními branami 

Pražského hradu jsme byli svědkem výměny 

hradní stráže. 

Všichni jsme 

s napětím hleděli na precizní práci našich 

vojáků a v tu chvíli se cítili bezpečně. Po 

základních informacích od paní průvodkyně 

jsme navštívili Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, 

prošli se Zlatou uličkou a dokonce jsme 

vstoupili do mučírny ve věži Daliborce. Na 

každém místě jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých detailů z historie.  

Po prohlídce hradních zahrad jsme 

sestoupali do města Nerudovou ulicí, zastavili 

u domu U Dvou slunců a vyslechli zajímavé informace o chrámu sv. Mikuláše   



 

na Malostranském náměstí. Protože hodiny na pražských věžích odbily již 

poledne, zavítali jsme na oběd do dětmi dychtivě očekávaného McDonaldu 

před Karlovým mostem. Po dočerpání nové energie jsme vyrazili na další okruh 

naší prohlídky, a to na druhý pražský skvost, a to cestu po Karlově mostě. Přes 

Klementinum a Národní knihovnu jsme došli až na Staroměstské náměstí. 

Cestou jsme vyslechli spoustu zajímavých informací a „drbů“, které bychom 

v běžných průvodcích nebo učebnicích nenašli. Ve dvě hodiny jsme stanuli před 

Staroměstským orlojem a s napětím a bušícími srdci se těšili na očekávanou 

přehlídku dvanácti apoštolů, kokrhání věžního kohouta a pokynutí smrtky.  

Protože jsme si všichni chtěli trochu odpočinout a užít si Prahu i z jiné 

stránky, a to té konzumní, dali jsme si rozchod v nákupním centru Palladium, 

kde jsme se vyřádili. Děvčata okukovala výlohy s oděvy a parfémy, páni šli 

doplnit vydanou energii do stravovacích zařízení a všichni jsme se v tu chvíli 

cítili být tak trochu Pražany. 

Okolo páté nastal čas opustit naši „stověžatou matičku“ a vydat se domů. 

Po nábřeží Vltavy jsme si udělali příjemnou procházku a za půl hodinky byli na 

místě odjezdu autobusu. Paní řidička nás už dost znavené nalodila do autobusu 

a dovezla zpět do Mirovic. V autobuse se nám všem trochu v nohách rozležely 

nachozené kilometry, a i když byl výlet skvělý, nabitý zážitky a informacemi, 

přece jenom jsme se všichni těšili na to, už být doma. 

Naši žáci byli skvělí a s radostí musím říct, že důstojně reprezentovali 

v našem hlavním městě nejen naši školu, ale i sami sebe. Těšíme se na další 

výlety. 

Za žáky 7., 8. a 9. třídy I. Trefná, Z. Divíšková a L. Pazderníková 


