Jak na maturitní otázku Praha
Také se domníváte, že o tom co a jak se bude ve škole učit, rozhoduje jen a pouze učitel?
Většinou asi ano, ale my jsme se pokusili zapojit do tohoto procesu studenty. Maturitní téma
Praha si totiž zpracovali sami. Museli si vyhledat informace, připravit itinerář výletu a vytvořit
prezentaci, kterou se snažili obhájit před spolužáky. Ze 4 různých variant jsme nakonec
vybrali dvě a podle nich jsme vyrazili na exkurzi. Jak ji viděli její účastníci, si můžete přečíst
níže ve zprávách z obou skupin.
Mgr. Radka Fialová

Výlet do Prahy
Chladného středečního rána 26.9.2018 se maturitní ročníky vydaly na výlet do Prahy. Žáci si
po skupinách vytvořili trasu po Praze, odprezentovali je a nejlepší z nich vybrali. Rozhodli
jsme se pro dvě z nich, které se lišily pouze v tom, že jedna skupina šla na Petřín a druhá
k Lennonově zdi.
Cestu jsme započali na Pražském hradě prohlídkou a fotkami ve svatovítském Chrámě.
Následně se naše skupina vypravila tou barevnější cestou k Lennonově zdi přes Malostranské
náměstí. Zeď zářila všemi barvami, ve vzduchu byla cítit podzimní pohoda a atmosféru skvěle
podkresloval pouliční kytarista. Na tomto místě se objevují vzkazy od 60. let 20. století. Dnes
se na malbách můžeme podílet i my.

Dále jsme pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme nemohli vidět
fungující Orloj, jelikož je v přestavbě. Naši náladu to však nezkazilo, protože jsme se vydali na
celosvětově známé Václavské náměstí.
Studenti 4.A

Výlet do Prahy
26. září se žáci 4. ročníků vydali do Prahy na exkurzi po památkách. Naše přípravy započaly už
při hodinách anglického jazyka, kdy jsme si zpracovali maturitní otázku na téma tohoto
města a museli náš nápad na výlet prezentovat před spolužáky. Nakonec bylo nejvíc lidí pro
výběr byla buď trasa kolem Lennonovi zdi anebo přes Petřín. Naše skupina se rozhodla pro
návštěvu Petřínské rozhledny. Cestu jsme započali u Pražského hradu. Prohlédli jsme si
Katedrálu sv. Víta a pak už jsme se pěšky vydali na kopec a vyšli 300 schodů na rozhlednu.
Bylo krásné počasí a nádherný rozhled. Z Petřína jsme zamířili ke Karlovu mostu a přes něj
jsme prošli na Staroměstské náměstí. Bohužel se nám nepodařilo vidět Orloj, neboť je stále
v rekonstrukci. Celetnou ulicí jsme pokračovali k Prašné bráně a dál na Václavské náměstí,
kde jsme se sešli s druhou skupinou, a po náročném dni jsme se vydali domů.
Studenti 4.A

