
Zájezd do Paříže - 2019 
 

   Na začátku června jsme se společně se žáky ze sedmých, osmých a devátých ročníků vydali na 

poznávací zájezd do Paříže. Cesta byla naplánovaná přes noc a ráno jsme vyrazili na prohlídku 

francouzské metropole. Počasí se navzdory nepříznivé předpovědi umoudřilo a my si tak mohli 

vychutnat pohled z Eiffelovy věže, atmosféru na Champs Elysées, čilý ruch okolo Vítězného 

oblouku i plavbu lodí po Seině. K večeru jsme se přesunuli na Montmartre a uživali si osobitou 

atmosféru čtvrti se všemi jejími specifiky. Malokteré místo působí tak romanticky jako bazilika 

Sacra Coeur a její okolí.  

 

 

 

   Pozdě večer nás autobus odvezl do hotelu, přespali jsme na okraji města a ráno jsme s obavami 

sledovali zataženou oblohu, tentokrát nás děšť neminul. Druhý den jsme začali na náměstí Place de 

la Concorde a přesunuli se do muzea Louvre. Vzhledem k tomu, že pršelo poměrně vydatně, měla 

stejný nápad většina návštěvníků Paříže. Galerie byla tak přeplněná, že se zavřely všechny 

pokladny, a my se dovnitř nedostali. Rozhodli jsme se tedy přesunout do nedalekého Musée 

d'Orsay, kde jsme obdivovali díla impresionistů a čas trávili hrou, při které jsme hledali slavné 

obrazy po celé galerii. Nakonec jsme byli rádi, že se situace takto vyvrbila, protože jsme se všichni 

bavili. Mona Lisa na nás jistě počká do naší příští návštěvy.  

 



 

   Po exkurzi do kouzla výtvarného umění jsme se v dešti přesunuli na prohlídku turisty tolik 

milované latinské čtvrti. Prohlédli jsme si škody, které napáchal nedávný požár na chrámu Notre 

Damme a shodli se, že mu to neubralo nic na majestátnosti, se kterou se tyčí nad řekou Seinou. Jaká 

škoda, že jsme si nemohli vychutnat  krásu celého okolí, jak by to jistě šlo za slunečného počasí. V 

malých bistrech a restauracích jsme si každý našli jednu podle svého gusta a  okusili francouzskou 

kuchyni.  Během naší krátké návštěvy jsme se stihli zorientovat i ve složitém systému pařížského 

metra a samostatně jím odjeli na vyhlídku Montparnasse, která se stala posledním bodem našeho 

programu. V krytém a teplém interiéru, kam jsme vyjeli rychlovýtahem všech 56 pater, jsme strávili 

poslední večer, a čekali, až se v šeru zablyští Eiffelova věž. Posledních pár fotek z vyhlídky na 

střeše nás dělilo od nasednutí do autobusu a cesty domů.  



 

   Ačkoliv nám počasí udělalo čáru přes rozpočet, výlet hodnotíme jako zdařilý. Kromě toho, že 

jsme poznali další kus Evropy, naši žáci se  během našich cest do zahraničí učí samostatnosti, 

zodpovědnosti a rozšiřují si obzory. Znovu jsme se jako pedagogický doprovod shodli na tom, že 

máme děti šikovné, hodné a poslušné, a proto není důvod, abychom podobný výlet nezopakovali. 

Děkujeme všem, kteří se s námi vydali na cestu plnou dobrodružství a poznání. 

Edita Thenotová – Keplová, Jitka Vlková a Petra Císlerová 


