
Vzděláváme se i mimo školu – poznávací zájezd do Itálie 

Protože jsme si vědomi toho, že ke středoškolskému vzdělání patří nejen vědomosti získané 

v hodinách, ale také všeobecný přehled, snažíme se každý rok připravit pro naše studenty 

poznávací zájezd do nejvýznamnějších evropských destinací. Po návštěvě Paříže, Londýna, 

Belgie a Holandska přišla letos řada na kolébku kultury, kterou je bezesporu Itálie. V dubnu 

naši studenti navštívili její největší klenoty: Benátky, Florencii a Řím. Po celou dobu nám 

přálo krásné počasí. Zážitky umocnilo hřejivé sluníčko a blankytné nebe bez mráčku. Naše 

průvodkyně, slečna Věra Víšková, nás velmi poutavým způsobem seznámila 

s nejkrásnějšími místy i jejich historií. Celé dobrodružství pro nás začalo v Benátkách, kam 

jsme se dostali lodí. Po celé noci strávené v autobusu to bylo velmi příjemné rozptýlení. 

Někteří šťastlivci si dokonce dopřáli i projížďku na gondole. 

Druhý den jsme z místa ubytování jeli vlakem do Florencie, kde jsme viděli hned dvě slavné 

sochy Michelangelova Davida. Obě byly kopiemi. Originál má palce rozbité kladivem a 

prasklou ruku, jak do něj uhodil blesk. Uchvátila nás také impozantní katedrála a některé i 

třicetiprocentní sleva v Desigualu.  

A pak už hurá do Věčného města! Ubytovaní jsme byli v hotelu blízko filmových ateliérů, 

kde se natáčely největší italské skvosty i filmy s Terencem Hillem a Budem Spencerem. 

Někteří si večer dali procházku do 2 km vzdáleného Lidlu. Kultura je krásná věc, ale hlad je 

hlad.  

První den jsme obdivovali krásu a velkolepost chrámu svatého Petra ve Vatikánu i bohaté 

sbírky Vatikánských muzeí a prošli nejkrásnější místa Říma. Někteří si hodili minci do 

fontány Di Trevi, jiní zamířili na výbornou italskou zmrzlinu. Den plný slunce, azurového 

nebe a nezapomenutelných zážitků jsme zakončili na Španělských schodech v plném 

květu a pak už jsme z posledních sil nasedli na metro. 

Poslední den byly v plánu Colosseum a Forum Romanum, které svou velkolepostí vzaly 

většině z nás dech.  Někteří - a mezi nimi i paní učitelky - tam dokonce i zabloudili.  

A pak už jen na skok k vlčici kojící Romula a Rema a čekala nás cesta domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benátky – Florencie – Řím očima 1AZ 

 

 

Ve dnech 18. - 23. 4. 2017 jsme se zúčastnili zájezdu do Itálie. Prozkoumali jsme 

celkem tři velká památná města – Benátky – Florencii – Řím. 

 

Jako první jsme navštívili Benátky, kde jsme kromě toho, že jsme sledovali památky, také 

obhlíželi veškeré obchody, které tam byly. Například Victoria Secrets nebo Gucci. Ovšem 

co nás nejvíce ohromilo, bylo náměstí San Marco, a ne proto, že by tam byla spousta 

kaváren či nějakých jiných zajímavých obchodů, ale proto, že jsme tam potkali velmi zvláštní 

paní, která byla „oblečena“ 

holuby. Říkali jsme jí holubová 

dáma. 

 

 

V pozdních večerních hodinách 

jsme dorazili do hotelu ve 

Florencii. Všichni jsme byli 

hodně unavení z toho 

nakupování, takže jsme usnuli. 

 

 

Na druhý den ráno jsme se nasnídali, načerpali spoustu energie a vyrazili do centra 

Florencie. Tady jsme viděli spoustu překrásných věcí – jako například dóm či jiné památky. 

Nejvíce nás ale ohromila vyhlídka, na kterou jsme šli jako první. Bylo z ní vidět opravdu vše – 

celá Florencie. Zde dokonce vznikla naše první společná fotka.  

I nás šest se zde vyfotografovalo a už jsme také začali utrácet za suvenýry. 

 

 

Třetí den ráno jsme šli 

prozkoumat Řím a Vatikán. 

Tou nejkrásnější památkou 

v Římě bylo Forum 

Romanum. Kromě toho, že 

jsme se tu krásně nachodili, 

jsme se dokonce ztratili, 

protože zde nebyly žádné 

ukazatele, a taky jsme si 

zašpinili boty od písku.  

 

 

 

 

 

 

 



 

V Římě jsme pak navštívili tu nejkrásnější stavbu – Colosseum. Zde jsme dokonce 

přemluvili i naši paní učitelku a udělali jsme si s ní fotku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsme navštívili Vatikán a Vatikánská muzea. Zde bylo zajímavé skoro vše, ale protože 

je to náboženský stát, mnoho fotek jsme zde nepořizovali. Ale jeden zážitek odsud přece jen 

máme. Jaký? No přeci to super stání fronty na sluníčku, aby nás zkontrolovali na detektoru! I 

to bylo parádní, protože jsme přijeli velmi brzy a čekali pouhých 10 minut, na rozdíl od 

chudáků, kteří dorazili později a ve frontě trávili dlouhé hodiny.  

 

 

Toto všechno jsou jen malé úlomky z našich zážitků, poznatků a zábavy, kterou jsme tam 

zažili. Všechno ostatní už je a bude uloženo v našich vzpomínkách. 

Děkujeme p. učitelkám Dvořákové, Grochalové a Martinak za to, že pro nás uspořádaly tak 

skvělou akci. Doufáme, že jich bude víc . 

          Dominik Kotala, Kuba, Michelle, Kristyn a Danda – 1AZ 


