
 

 

Návšteva našich českých bratov 
Náučno- zábavný výlet v Brne 

Žiačky 3.D- Simona Vaneková a Kristína Krajčírová sa rozhodli napísať správu 

o ich exkurzii, ktorá sa zrealizovala vďaka pani učiteľke RNDr. Márii Tóthovej. 

Žiakov obohatila o mnohé informácie. 

 

 

Trieda 3.D sa pred pár dňami 

vrátila z exkurzie v Českej 

republike. Poskytli nám veľmi 

zaujímavé informácie. Exkurzia sa 

konala dňa 12-13.10. 2022. Žiaci 

v Brne navštívili rôzne zaujímavé 

miesta. Boli to: Mendlovo múzeum 

genetiky, vychádzka na hrad 

Špilberk, katedrála sv. Petra 

a Pavla, Planetárium. Následne 

žiaci prenocovali v drevenej chate 

Macocha. Na druhý deň navštívili 

Punkevní jaskyňu aj s priepasťou 

Macocha. Po prehliadke sa 

presunuli do Uherského Brodu a na 

záver navštívili múzeum J.A. 

Komenského. 

Aj napriek drobným komplikáciám sa exkurzia veľmi 

vydarila. Veľa sa žiaci naučili. Bolo to interaktívne, 

náučné ale, aj zábavné- žiaci si vyskúšali napr.: spájanie 

guličiek genetiky, skúmanie mikroorganizmov, hádanky. 

Vychádzka na hrad Špilberk vyvolala v žiakoch rôzne 

dojmy. Niektorí nestíhali pani učiteľke, iní nevládali do 

kopca, po schodoch. Ale jedno nám prezradili, že 

všetka táto námaha za ten úžasný výhľad na Brno stála 

zato.                                                                                             

Katedrála sv. Petra a Pavla utíšila nachvíľu študentov 

a upútala jej krásou- jedna zo žiačok si pripravila 

krátku vsuvku. Dozvedeli sme sa, že sa nachádza na 

vrchu Petrov, je národnou kultúrnou pamiatkou, jej 

interiér má barokovú podobu a ďalšie...                           

 

Najviac žiakov nadchlo Planetárium: 

kde si užili prehliadku vesmírneho 

divadla a aj príbeh o veľkom tresku. 

Žiaci s otvorenými ústami pozorovali 

aj s 3D okuliarmi čo sa deje. 

Pozorovali hviezdy, nočnú oblohu 

a dozvedeli sa množstvo informácií, 

ktoré im slúžia na obohatenie 

vedomostí o vesmíre.                                               

Bez povšimnutia neostala ani 

Punkevní jaskyňa, ktorá sa vyníma 

krásnou architektúrou. Študenti sa 

v nej jemne schladili- jaskyňa 

dosahuje celoročne okolo 8 stupňov. 

S úžasom všetci pozorovali priepasť 

a dozvedeli sa aj o pôvode názvu 

Macocha- vďaka povesti. 

ČLOVEK, KTORÝ BY NÁS MAL 

INŠPIROVAŤ:                                      

Ako konečná jazda tejto exkurzie 

bolo múzeum J.A. Komenského, 

ktoré sa hodí do života určite 

budúcim pani učiteľkám. Múzeum 

bolo pekne spracované, žiaci mali 

možnosť si zažiť aj jednu 

z vyučovacích hodín, kde 

odpozorovali ako to kedysi 

prebiehalo. Nedalo sa 

nespozorovať citát na stene: ,, Kto 

nedbá, aby bol vyučovaný, toho 

budeš márne vyučovať, kým u neho 

neprebudíš vrelý záujem o učenie.“ 

 ČO NATO ŽIACI?: ,, Nám sa 

osobne táto exkurzia veľmi 

páčila. Veľa nových 

a zaujímavých vecí sme sa 

dozvedeli. Určite by sme sa do 

Brna ešte niekedy vrátili. Bola 

to jedna z našich prvých 

exkurzií za tie roky, čo sme na 

tejto škole. Pomohlo nám to 

určite sa viac zblížiť, ak bude 

možnosť radi sa zúčastníme aj 

iných podobných akcií. Sme 

veľmi vďační, že sme boli 

súčasťou tejto exkurzie.“ 


