Bětot ínštíSedm áci putovali po Pra Ze
trec jsme měli i ŠtěstÍa mohli
Videt stridál)i hr.adni StráŽe v
celé parádě.

Pak nás čekalo Muzeum
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hraček, to se větŠině líbi]o.

Znovu jsme se vrátili do rrádvoi.Í Hradu a Šlise podívat
do kolosálnÍ kotedrály sv. Vi.
ta. Pruvodce nám děIali spo.
]uŽáci. Pak jsme seŠliSvatci-
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václavskot"t virrici a po starych zátneck ch schodech aŽ

tra MaIostt.anskou zastávku

rnetra, kde jsme nastoupili a

chvili jezdili metrem sem

tam.

a

Nakonec jsme vystoupili u
NárodnÍho muzea a ŠIina

prohlidku. kde nás nejvÍce

zaujala vystava ,.Planeta

ze-

nrě... Po prohlídce jsme se vy-

rlali zase zpátky na Hlavní
nádraŽÍ a utahatlí jeli domri.

NaŠtěstínám neprŠelo a my

jsme mohli vidět Prahu v celé
její kráse. Vylet se vvdaril'

Pravidelně jezdí do Prahy

na trÍderrrrí vylet deváťáci naŠíZákladnÍ ŠkolyBělotin. Le.
tos se do hiavního města vydali na jeden derr i sedmáci,

YyuŽili totiŽ vyhodné akce
Ceskych drah a vylet je se
všímvŠudy pŤiŠelna 193 ko.

runy. NevyuŽijte toho!

Co

vŠechno sedmáci viděli, rntr.
Žete posoudit z článku LukáŠe
Kopeckého na RS naŠíŠkolv:
Dne 20' května jsme se vydali na v 'let. Na vlak jsme sice
museli vstávat brzy ráno, ale
stálo to za to. KdyŽ jsme prijeli

na HlavnÍ nádraŽÍ v Praze a
rozdě]ili si svá cis]a. tak jsme

se vvcla]i nejkr.atŠÍcestou na
VácIavské náměstÍ.

Zde nám Pája Novosadová
r'ekla necr-r o jeho historii, a
poté jsme ŠIitta Staroměstské
náměstí. kde jsme měli 15 mi.

nut rozchod. U PraŠnébrány
jsme se dozvěděIi také Itéco o
její historii a dále jsme pokraČovali po KráIovské cestě a
pres Karluv most' Poté Nerudovot.t ulicÍ aŽ k PraŽskému
hradu. Tam jsme se fotografovali s hradrrí stráŽí a nako.

Děti bez retncánÍ zvládly
nabity program. nektere si
r.vzkouŠely roli pruvoclcu. jiné pri setkání s cizinci vyuŽili

svych znalostí angličtiny.

Netrí divu, Že druhy delr ve
Školeani nedutaly, ač iindy
tnaji plno ieČi. UŽ teď se těšÍ

tta dalŠípoznávánÍ rnatky
tněst. které je Čeká v deváté
trÍdě.

Jitka Kava|ová

