Dnes jsme jeli vlakem na školní expedici do Prahy. Z nádraží jsme jeli metrem. V chrámu sv. Víta nám paní
průvodkyně ukazovala starobylé věci a hrobky panovníků. Víme, že chrám sv. Víta je v gotickém slohu. Pak
jsme šli na Pražský hrad. Tam jsme viděli krátký film a pak jsme si zahráli hru. Naše skupinka byla nejhorší.
Jednu indícii jsme nemohli najít. Na královském trůnu v královském plášti jsme se všichni vyfotili.
Dále jsme pokračovali na Petřín. Bylo tam 299 schodů. Byl tam krásný výhled na celou Prahu. Pak jsme šli
do zrcadlového bludiště. Já jsem tam asi desetkrát narazila do zrcadel. V místnosti, kde byla různá zrcadla,
jsme zažili velkou srandu. Některá zrcadla nás dělala tlusté, před jinýma jsme měli dvě hlavy. V lanovce
jsme potkali Argentince. Klárce dali penízek na památku. Najíst jsme se šli do KFC na Václavském náměstí.
Na nádraží jsme nakupovali.
Byl to nejlepší výlet v tomto školním roce. Těším se, až pojedu zase.
Lucie Gruszczyková, 4. třída

S paní vychovatelkou a páťákama jedeme do Olomouce. Nejprve jsme vystoupili u Svíčkárny. Viděli jsme
film o výrobě a zdobení svíček. Každý si tam své svíčky vyrobil. Já jsem si svíčku i koupila, protože je na ní
nápis PRO MAMINKU. Mám koupenou i voňavou. Ještě tam měli sůl do koupele.
Než přijel autobus, mohli jsme si pohladit selátko, které tam bylo. Já jsem si ho i vyfotila. Konečně přijel
autobus, my jsme nastoupili a jeli směr ZOO. V ZOO všichni všechno fotili. Nejvíce se mi líbili žraloci, lev,
mravenečník, tygr, legrační opice. Potom jsme šli do obchodu se suvenýry. Měli jsme na nakupování
hodinu. Lenka si koupila hopíka - vajíčko a já jsem jí ho ztratila. Dala jsem jí za něj peníze a tak si šla
koupit nového. Když jsme se zase všichni sešli, jeli jsme domů.
Katka Gabčová, 4. třída

