
Exurze Praha 6.třída 

 

Dne 3.10. 2016 se šestá třída vydala na exkurzi do Prahy s paní učitelkou Gruntovou a Václavkovou.  Z 

Malých Svatoňovic jsme vyrazili v sedm hodin ráno. Cestou do Prahy jsme si ve vlaku užívali klid a 

pohodu, popřáli jsme Áně  Kultové k narozeninám, které v této den oslavila. Do Prahy na hlavní 

nádraží jsme dorazili s půlhodinovým zpožděním, takže na nějaké dlouhé rozkoukávání nebyl čas. 

Paní učitelka všem rozdala jízdenky na metro a pro některé z nás začalo dobrodružství. Metrem totiž 

někteří jeli poprvé. Dostali jsme poučení, jak metrem cestovat, co dělat v případě, že by někdo 

nevystoupil včas a přejel na další stanici. Naštěstí se nic takového nestalo a všichni jsme na stanici 

Malostranská vystoupili. Na Hrad jsme pak téměř utíkali, paní učitelky měly svižné tempo, takže jsme 

na Hrad nakonec přišli na minutu přesně.  Zde jsme měli zajištěnou exkurzi - Hru na Hrad, kde jsme 

měli vyplnit různé úkoly. Po skotačení na Hradě jsme se vydali Zlatou uličkou, kde byly "mini 

domky"...  Po prozkoumávání jsme šli kolem chrámu sv.Víta, dále přes Hradčanské náměstí, 

Nerudovou ulicí k Malostranskému náměstí a odtud Mosteckou ulicí k McDonaldu....Jenže tady jsme 

měli smůlu, bylo zavřeno. Paní učitelky nás uklidnily a slíbily, že na Václaváku je další. A tak jsme 

doutírali slzy a šli jsme na Staroměstské náměstí prohlédnout si orloj. Všude bylo hodně turistů 

z celého světa, takže jsme se mezi nimi museli neustále proplétat. Paní učitelky však splnily svůj slib a 

namířili jsme si to společně k Václaváku do McDonaldu. Tady jsme měli hodinu možnost doplňovat 

zásoby a občerstvit se. Pak už jsme se  vydali na Hlavní nádraží, odkud odjížděl vlak směr  Malé 

Svatoňovice. Ve vlaku jsme  hráli různé hry. Potom za námi přišla paní učitelka, že se náš vagon bude 

odpojovat, tak jsme si museli přesednout. Ve vlaku byla legrace, ale trochu jsme to přehnali 

s hlučností, přestože nás paní učitelky neustále chodily napomínat. Paní učitelce si pak stěžovala 

nějaká paní. Když jsme dojeli do MS, všichni se rozutekli domů za rodiči. Výlet se moc povedl….až na 

tu nehodu ve vlaku.   

Všichni moc děkujeme za krásný výlet oběma paním učitelkám. 

                                                                                                                         Katka Volhejnová, 6. třída 

   

 



      


