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Dostali jsme od paní učitelky Kombercové informaci pro nás a pro 

rodiče: 

HISTORICKÁ Praha 20. 10. 2015 

Sraz je nejpozději v 7 : 40 hod v budově nádraží Kolín. Příjezd do Prahy je v 9:00 hod. Cesta 

pěšky na hrad do 10 : 00hod. (Václavské nám., Staré město, Karlův most, Nerudova ulice…) 

Prohlídka památek a zahrad bude podle počasí. Předpokládám, že bude od 10 : 00 do 13 : 00 

až 14 : 00hod, Pak půjdeme na vlak – pěšky, opět přes historické objekty – Orloj, Prašná 

brána… 

Odjezd přibližně mezi 15 - 16 hodinou. 

 Návrat bude opět přibližně okolo 16 : 00 – 17 : 00hod. 

Prosím rodiče o spolupráci. Děti vám dají telefonicky nebo SMS zprávou vědět, kdy přesně 

odjíždíme z Prahy.  

 

Já jsem očekával, že bude špatné počasí, že 

nestihneme všechny památky a taky, že bude 

mít vlak zpoždění. Cílem výletu bylo stihnout a 

podívat se na Pražský hrad, Karlův most, 

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, 

Zlatou uličku, baziliku svatého Jiří, Pražskou 

bránu a Staroměstský Orloj.  

Vše jsme stihli a bylo krásné počasí.  

Trasa začínala z Kolína hlavního nádraží, 

pokračovala přes Český Brod, Úvaly až do 

Prahy na hlavní nádraží.  

Z hlavního nádraží jsme šli kolem Národního 

muzea na Václavské náměstí, kde jsme se 

nasvačili. Potom jsme šli přes Karlův most a na 

Karlově mostě nás paní učitelka vyfotila, sáhli 

jsme si na kříž Jana Nepomuckého, abychom 

měli štěstí. Potom jsme šli na Pražský hrad, 

kde byla stráž. Stráž stála v pozoru a nesměla 



se hýbat. Paní učitelka objednala lístky a vešli jsme do Hradu. V Hradu to bylo nádherné a byl 

krásně ozdobený. Pak jsme šli do baziliky svatého Jiří. V bazilice svatého Jiří jsem se 

dozvěděl, že se tam hrají koncerty. Potom jsme se šli podívat do Zlaté uličky. Viděli jsme tam 

husitské zbraně a jejich brnění. Pak jsme šli přes Prašnou bránu a hned potom jsme šli kolem 

Staroměstského orloje, který je na Staroměstském náměstí. Potom jsme šli do KFC. Pak jsme 

šli na vlak a odjeli do Kolína.   

Dojala mě mučírna a Karlův most s Pražským hradem, protože jsem tam nikdy nebyl. Kam 

jsem očekával, že půjdeme, tak jsme tam byli. Mně se výlet moc líbil.   

                                                                                                         Vojtěch Pernica 5.C   

 

 

Dne 20. října jsme se sešli na nádraží v 7.40 hodin. Jeli jsme do Prahy rychlíkem, který byl 

plný lidí. 

Když jsme vystoupili v Praze, tak jsme se shromáždili do dvojic a šli jsme na Václavské 

náměstí, kde jsme viděli sochu svatého Václava na svém koni. Václavské náměstí se při 

založení Nového Města jmenovalo Koňský trh, protože se zde prodávali koně. Poté jsme šli 

dále ke Staroměstskému náměstí. Kousek před ním jsme si dali svačinu. Když jsme se 

nasvačili, tak jsme šli dál. Najednou jsme zabočili a uviděli Staroměstský orloj a 

Staroměstskou radnici. Orloj ukazuje, v jakém postavení jsou k nám planety, jaký je čas a 



den, měsíc a rok. Každou hodinu se ukazují apoštolové 

v okénkách a kostlivec s Turkem zvoní na zvon. Poté, co 

jsme si ho prohlédli, tak jsme šli dále uličkami ke 

Karlovu mostu. Po chvíli jsme uviděli Mosteckou bránu. 

Když jsme došli až k Mostecké bráně, tak jsme měli 

před sebou Karlův most a na pravé straně jsme měli 

klášter (dosud existujícího) Řádu křižovníků s červenou 

hvězdou. Jejich řád existoval už za doby Přemysla 

Otakara I. Když začala svatá Anežka Česká zakládat 

kláštery a špitály, narazila na tento řád. Když zjistila, že 

dělá to co ona, tak je nechala povýšit na rytířský řád. 

Později se začali starat o Juditin most. Jedna část 

kláštera dříve patřila k Juditinu mostu. Dnes je v 

klášteře muzeum 

Karlova mostu. 

Karlův most byl 

založen v roce 1357 Karlem IV. Podle pověsti byly do 

malty vmíchány vajíčka a mléko, ale ve skutečnosti by 

most nevydržel. Karlův most je celý dutý aby se mohl 

pohybovat, protože v základech jsou mlýnské kameny, 

pod kterými je písek. Karlův most se dříve nazýval 

Kamenný most. Na Karlově mostě jsme si pro štěstí 

sáhli na sochu svatého Jana Nepomuckého. Poté jsme 

šli Nerudovou ulicí nahoru k Pražskému hradu. Na 

Pražském 

hradě jsme 

šli do 

katedrály 

svatého Víta. 

Viděli jsme tam stříbrný náhrobek svatého Jana 

Nepomuckého, náhrobek Petra Parléře, Přemysla 

Otakara I. a II. a další. Poté jsme šli do 

Vladislavského sálu. Když jsme si ho prohlédli, šli 

jsme do Zlaté uličky a na Daliborku. 

Potom jsme šli dolů k nádraží a cestou jsme se 

stavili v KFC. Když jsme dojedli, tak jsme šli na 

nádraží a odjeli vlakem domů. Celý výlet se mi moc 

líbil a nejvíce se mi líbilo na Pražském hradě. 

Ondřej Horák  5.C 



 

 

 



 

 



Zkuste odpovědět s námi 

1. Kde byl vychován panovník Karel IV.? 

 

2. Ze kterého rodu byl Karel IV. po otci i po matce? 

 

3. V jakém architektonickém slohu byla postavena Katedrála sv. Víta? 

 

4. Který hrad postavil Karel IV.? 

 

5. Ve kterém roce byla založena 1. universita? 

 

6. Kolik soch je na Karlově mostě? 

 

7. Jak se jmenuje ulice, kterou jsme šli na Pražský hrad? 

 

8. Jak se nazývá ulička, kde jsi viděl zbraně a brnění? 

 

9. Jak se nazývá brána, kterou jsme prošli na zpáteční cestě? 

 

10. Jak se nazývá náměstí, kde stojí socha s jezdcem na koni? 

 

11. Která památka tě zaujala nejvíce a proč? 

 

Výstava drobného zvířectva - Štítary 6.11.2015 

Na výstavě zvířat jsem viděl želvu, papouška, králíky. Bylo 
to tam moc hezké, hodně velké. Nebyla tam žádná 
chybička. Michal Petr 2.C 

Na výstavě se mi moc zvířátka líbila. Hladila jsem si i 
králíčka. Byl tam i holub s tlustým břichem a hodně křečků. 
Líbila se mi. Denisa Mazalová 2.C 

Na výstavě se mi nejvíce líbili králíci, papoušci a kohouti, ti měli krásně zbarvené peří. 
Kristýna Rosická 2.C 

Po osmé hodině jsme dorazili do Štítar. Byli jsme 
ve dvou halách. Líbil se mi zajíc a páv. Bylo to 
fajn, užili jsme si. Jakub Hofierka 2.C 



Líbili se mi králíci, želvy a holub s tlustým krkem, taky rybičky a hlavně křeček džungarský, 
kterého mám doma. Karel Záhorka 2.C 

 

 
 
 
 
 


