Třeťáci v Praze - Prague trip
Na konci května jsme se jako studenti 3. ročníku Gymnázia Rájec-Jestřebí vydali do
Prahy. Hned první den jsme si společnou cestu vlakem příjemně užili a naladili se tak na další
společné dny v Praze.
Nejlepší částí výletu bylo představení ve Stavovském divadle, které jsme navštívili druhý
den večer. Jmenovalo se Jedenácté přikázání a byli jsme nadšení, že se nejednalo o žádné
vzdělávací představení, nýbrž to byla činohra a k tomu velice zábavná! Představení jsme si
užili i přesto, že nás předtím odpoledne, zrovna při cestě na Karlův most, zastihla obrovská
bouřka, kvůli které jsme byli všichni promoklí na kost, a v botách nám čvachtalo ještě další
den.
Z dalších navštívených míst bychom chtěli vyzvednout třeba prohlídku Pražského hradu,
svatovítské katedrály a Zlaté uličky, kterou se nám podařilo absolvovat ještě za hezkého
počasí, před tou obrovskou úterní průtrží. Za zmínku také určitě stojí Vyšehrad a hřbitov
Slavín, kde odpočívají slavné osobnosti jako Karel Čapek či Bedřich Smetana. I zde nám
počasí přálo, a tak to byla příjemná procházka.
Celý výlet se nám velice líbil, a jelikož to byl náš poslední společný třídní výlet, všichni
jsme se snažili si ho užít na 100 procent – což se opravdu povedlo!
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Na přelomu května a června se naše třída, 3. ročník z Gymnázia Rájec-Jestřebí vydala na
výlet do Prahy. Jde již o tradiční akci, kterou posledních několik let zařizuje náš oblíbený pan
učitel Jiří Prudký. Součástí tohoto výletu bylo i vyučování historie Prahy a Česka v terénu.
Nepotřebovali jsme průvodce, protože díky svým znalostem se o vše na výbornou postaral již
zmiňovaný pan Prudký.
Program byl velice rozmanitý, takže si v něm každý určitě našel něco, co ho zaujalo. Tak
například pro Honzu byla velkým zážitkem už samotná cesta vlakem do Prahy. Bylo to pro
něj poprvé, co takhle cestoval do našeho hlavního města. Nejvíce se ale těšil na metro.
Cestování po Praze metrem byl pro něj sám o sobě zážitek, protože se o dopravu zajímá a je
jeho koníčkem. "Z konkrétních památek mě velice zaujala zahrada na Pražském hradě," říká
Honza. "Nečekal jsem, že je až tak krásná. Jen škoda, že nebylo více času na delší zastavení.
Co nejdříve bych si chtěl návštěvu Prahy a právě této hradní zahrady zopakovat."
Pro Adama zase bylo nejzajímavějším zážitkem, když se "ztratil" se svým
spolužákem."Byla bouřka a obrovský liják, když najednou naše skupina zmizela," říká.
"Naštěstí máme skvělý orientační smysl a pomocí šaliny a metra jsme cestu zvládli.
Třešničkou na dortu ale bylo, že na ubytování jsme se dostali sušší a dřív, než zbytek třídy."
To je sice pravda, ale bylo to tím, že zbytek třídy na ně solidárně čekal na stanici metra. A z
plánovaného programu Adam nejvíce ocenil divadlo. Navštívili jsme nejstarší stále funkční
divadlo v České republice, Stavovské, kde jsme shlédli představení "Jedenácté přikázání".
Byla to mírně absurdní komedie a z galerie, která je asi 12 metrů nad jevištěm, si to nesmírně
užil. Na tom se nás asi shodne víc.
I přes nepřízeň počasí druhého dne odpoledne, kdy se na nás přihnala bouřka a přívalový
déšť, který nás úplně promočil, jsme si výlet do našeho hlavního města užili. Mezi dobré
zážitky patřilo především divadlo, plavba lodí nebo třeba procházka po Karlově mostě.
Můžeme tedy s klidem říci, že jsme zažili spoustu legrace a výlet se nám moc líbil. A to je
vlastně to nejdůležitější.
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