
KDY – KDYŽ NE TEĎ?  KDO – KDYŽ NE MY? 

Ve dnech 22. – 24. října 2019 se třída kvarta k4A vydala na studijní zájezd do Prahy v rámci 

projektu „Pokusné ověřování 3“ v doprovodu své třídní Veroniky Benešové a školního 

koordinátora projektu Jiřího Hubačky. Tento projekt je určen pro studenty nižšího gymnázia a je 

plně hrazen z prostředků MŠMT, tj. doprava, ubytování, strava a vstupy do vybraných 

vzdělávacích institucí, jejichž návštěva je podmínkou pro čerpání grantu.  

My jsme navštívili nádherně zrekonstruované Národní muzeum a účastnili se tam dvou 

edukačních programů – „Rytíři nebes“ o českých pilotech RAF a „Panteon Národního muzea“ 

o významných českých osobnostech. Druhý den jsme se vydali do Národního technického muzea, 

kde jsme si prakticky vyzkoušeli něco málo z fyziky při workshopu „Optika“ a dozvěděli se 

trochu více o fungování dolů v ČR v podzemní expozici v rámci komentované prohlídky. 

Při následné samostatné prohlídce NTM už pak bylo na každém, zda upřednostní část věnovanou 

astronomii, chemii kolem nás, fotografii, architektuře, televiznímu vysílání, nejrůznějším 

dopravním prostředkům atd.  

Oba večery, které jsme strávili v naší metropoli, jsme věnovali divadlu – v úterý jsme 

navštívili majestátní Vinohradské divadlo a představení „Lev v zimě“ v hlavních rolích s paní 

Dagmar Havlovou a panem Tomášem Töpferem, jejichž herecké výkony byly skutečně 

obdivuhodné. Ve středu jsme zhlédli komedii „Trhni si, otče“ v malých sklepních prostorách 

divadla Ungelt v kouzelné atmosféře domu z 11. století, jíž předcházel dramaturgický úvod pana 

režiséra. Ten nám objasnil svou spolupráci s autorem hry, výběr herců a zejména základní téma 

představení čili závislosti v nejrůznějších podobách a týkající se nejen dětí, ale i rodičů. 

Při přesunech po Praze jsme si samozřejmě ukázali nejvýznamnější památky, protože 

pro některé studenty to byla vůbec první návštěva našeho hlavního města. Ve čtvrtek dopoledne 

jsme si pak připomněli nadcházející 30. výročí sametové revoluce návštěvou Albertova 

a procházkou po Národní třídě. 

Naše návštěva Prahy byla velmi edukativní a informačně nabitá, ale věříme, že i zábavná 

a plná příjemných zážitků – ostatně posuďte sami na základě zhodnocení našich studentů 

(bez korektury) a přiložených fotografií. 

Veronika Benešová, Jiří Hubačka 

Ve dnech 22. – 24. října jsme se vydali s naší třídou na výlet do Prahy. Hned v úterý ráno 

jsme měli sraz na vlakovém nádraží a vlak zatím bez zpoždění vyjel i s námi směr Praha. Ve vlaku 

bylo veselo, hrály se hry, bavilo se a také spalo. Po příjezdu do Prahy jsme se projeli podzemní 

šalinou neboli metrem. Ocitli jsme se v nádherném penzionu, ve kterém jsme strávili ještě další 

noc. Nemeškali jsme ani chvilku a vydali se na cestu k Národnímu muzeu. Byla to nádherná 

budova. Interiér byl úžasný, žasli jsme nad obrovitánskou kostrou velryby i nad Panteonem. 

Nechybělo ani pár foteček na červeném koberci na schodech. Pak ještě pozdrav svatému 

Václavovi na Václavském náměstí a čekala nás zpátky cesta do penzionu, kde na nás čekala teplá 

večeře. Na večer bylo v programu divadlo. Opravdu se mi líbilo, jsem ráda, že jsme dostali 

perfektní místa, odkud šlo vše nádherně vidět. Paní Havlová předvedla ohromný herečky výkon.  



Další den jsme šli do Technického národního muzea. Čekaly nás dvě exkurze, jedna byla 

ohledně optiky a druhá byla v dolech. Optika byla velice zajímavá, naučili jsme se mnoho o fyzice 

a něco zopakovali i do školy. V dolech jsem se cítila trochu utěsněná, strop byl pořád moc nízko 

a já si musela pořád dávat pozor, aby se něco nestalo. Naštěstí vše dopadlo v pořádku. Dále jsme 

si prohlédli modely aut a motorek. Astronomie také nechyběla a hodně mě zaujala historie 

fotografií. Pak nás opět čekalo divadlo. Tentokrát komedie, která mě opravdu bavila. Určitě bych 

tam zašla opět. Přes noc jsme se všichni klidně vyspali, abychom nabrali energii na další den. 

Snídaně po vstávání byla potřebná a po snídani už jsme jeli na vlakové nádraží. Zde jsme si 

odložili naše zavazadla a vydali se na krátkou procházku po Praze. Zahlédli jsme Národní 

divadlo, prošli se po Karlově mostě a spoustu dalších památek jsme také viděli. Pak už nás čekala 

jen cesta zpět domů. Ve vlaku byla super atmosféra a já (jako vždy) musela zase spát. Myslím, že 

vlak byl opravdu pohodlný a byla jsem hodně vyspaná. Do Hodonína jsme dorazili tak akorát, asi 

okolo čtvrté hodiny. Na některé už čekali rodiče, někteří se ještě táhli s kufrem autobusem.  

Tento výlet se mi moc líbil, určitě na něho budu vzpomínat jen v dobrém a určitě bych se 

jela podívat do Prahy znovu. 

Ve dnech 22.  – 24. října 2019 jsme měli jako třída možnost se zapojit do vzdělávacího 

zájezdu v rámci projektu „Pokusné ověřování 3“ v Praze. 

Pokusím se shrnout a zhodnotit náš výlet co nejvíce objektivně, ačkoliv jsem mohla vidět 

vlastníma očima Prahu poprvé v tomhle třídním zájezdu. Celkově se mi výlet do Prahy velice líbil. 

Navíc jsme veškerou dopravu (jízdenky – vlak, tramvaje, metro), ubytování a stravu nemuseli 

hradit ze svých vlastních peněz, což bylo skvělé. Hotel, ve kterém jsme byli 2 noci, byl podle mého 

krásný, nemluvě o snídaních a večeři zahrnuté z polopenze. Edukační programy jak už 

v Národním tak i v Technickém muzeu byly opravdu velice zajímavé.  

Večery, které jsme nestrávili v hotelu, ale ve dvou divadlech se mi též velice líbily a dotyčné 

divadelní hry byly podle mého skvělé. I přes tento program jsme měli možnost vidět 

i nejvýznamnější místa a památky Prahy.  

Snad jediné co mně chybělo, jakožto člověku, který ještě nikdy nenavštívil Prahu tak více 

věnovaný čas pro navštěvování dalších památek a míst Prahy, protože věřím v to, že v Praze se 

nachází opravdu mnoho památek, o kterých jsme se ani nezmínili a ani jsme kolem nich neprošli. 

Ovšem chápu časový nátlak, tudíž mohu tenhle bod opomenout a říct, že byl tenhle výlet 

bezchybný podle mých osobních preferencí. (Jak říkám, tohle je pouze můj osobní názor, jelikož 

jsem byla jedna z mála, která ještě nenavštívila Prahu).  

Samozřejmě děkuji za celou třídu naším profesorům – paní profesorka Benešová a pan 

profesor Hubačka za zpestření našeho výletu, protože jenom díky vám byl náš výlet skvěle pojat. 

A na závěr jenom snad to, že náš výlet byl lepší už jenom díky teplému a slunečnému počasí. 

Celkově jsem si výlet velice užila a jsem velice ráda, že jsme jako třída mohli a měli takovou 

možnost, která se už s velkou pravděpodobností nebude opakovat. Za naší celou třídu Kvarta A 

děkuji!  



Byl to opravdu úžasný výlet, který jsem si moc užila. Nejzajímavější pro mě byly asi 

divadla, ale i návštěva Národního muzea byla zajímavá. Za výlet moc děkuji a doufám, že 

takových bude ještě spoustu. 

 

Na Praze se mi nejvíce líbilo divadlo Ungelt a procházky. Méně se mi líbilo první divadlo, 

protože občas mluvili dost potichu a já je neslyšela. Výlet hodnotím velmi pozitivně  

 

Prahu jsem navštívila už hodněkrát, ale zase jsem viděla o kousek Prahy víc. Můžu říct, že 

tahle Praha byla perfektně zorganizovaná. Bylo to velice příjemné a naučné. Dozvěděla jsem se 

spoustu zajímavých informací. Nejvíce se mi líbilo malé a velice příjemné divadlu Unglet 

a národní muzeum bylo kouzelné. Takový zážitek si budu pamatovat a výkony herců byly 

úžasné. Jsem moc ráda, že jsem dostala takovouhle příležitost, vidět Prahu zase trochu jinak. 

 

Ohledně té Prahy se mi líbilo skoro všechno, ale co si budeme, divadla byla nejlepší 

jediné co mě nějak nenadchlo bylo technické muzeum, ale tak to je na každým, co se mu líbí. 

Každopádně myslím že si to všichni velice užili :3 

 

Měli jsme tu možnost navštívit naše hlavní město Prahu. Navštívili jsme divadla i muzea. 

Byl to úžasný zážitek plný zábavy a kultury. 

 

Praha se mi hodně líbila, ale ty muzea byly nic moc. Ty divadla byly úžasné a klidně bych 

šel za ten den na víc. Ubytování a jídlo bylo taky super. Prostě všechno super 

 

Výlet do Prahy byl velice zábavný a naučný. Nejvíc se mi líbila divadelní hra ,,Trhni si, 

otče!'' v divadle Ungelt. Z denního programu mne zaujala návštěva Národního technického 

muzea s oddělením astrologie. 

 

Praha byla skvělá. Od ubytování po památky to nemělo chybu. Pan profesor 

Hubačka  a paní profesorka Benešová byli zábavný, milý doprovod, se kterými jsme si to moc 

užili a vždy nám vyšli vstříc.  Divadla byly úžasný zážitek na víc. Takže za mě úplně skvělé! 

 

Praha se mi velmi líbila a jediné co by mohlo být lepší je rozdělení času na jídla. Jinak se mi 

velmi líbili prohlídky muzeí a památek. 

 

V Praze se mi moc líbilo, nejvíce mě asi zaujalo Národní muzeum, ve kterém jsme strávili 

celý den. Bylo to zajímavé a zároveň zábavné zjišťovat různé informace o pilotech ... Také se mi 



líbily večerní divadla. Myslím si, že divadlo Ungelt bylo lepší a zábavnější (pro mě) bylo to takové 

víc osobní, no prostě lepší. Také s námi byli dva úžasní učitelé. Moc za vše děkuji a jsem moc ráda, 

že jsem to mohla prožít s vámi. 

 

V Praze se mi překvapivě tentokrát líbilo, i když nemám Prahu zrovna dvakrát v lásce. 

Návštěva obou divadel stála za to. Jediné co se mi v Praze nelíbilo, byl smog. Jinak mě Praha 

ničím nepřekvapila. 

 

Praha se mi velmi líbila, divadla byli pěkné, edukační programy v národním muzeu byli 

super, ale podle mě v technickém muzeu ten edukační program o optice, byl celkem dost 

nezáživný, ale samotné muzeum bylo dobré. Byl to úžasný výlet. 

 

Výlet do Prahy se mi celkem líbil. Ubytování bylo hezké, výlety také. 

 

Praha se mi moc líbila, výběr divadla byl dobrý a myslím, že jako kolektiv jsme si to hezky 

užili.       

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


