G2.B vzala Prahu útokem!
Ve čtvrtek 21. února se naše třída sešla již v 6:45 na pardubickém vlakovém nádraží, aby vzala Prahu
útokem! Cestou do hlavního města jsme se posilnili svačinkou a po příjezdu jsme se pěknou procházkou
dostali do prvního cíle naší cesty – Poslanecké sněmovny PČR.

Po zhlédnutí filmu o vývoji českého politického systému se nás ujal pan poslanec Výborný a poučil nás
nejen o chodu samotné Poslanecké sněmovny, ale třeba i o zasedacím pořádku v jednacím sále nebo
problematických kamerách, které zvlášť některá místa nepřetržitě snímají. V jednacím sále jsme měli
také možnost zasednout na místa politiků a další naší zábavou se zde stalo objevování tajů, které skrývají
šuplíky jednotlivých poslanců, např. Dominika Feriho . Když nás pan Výborný prováděl členitými
prostory sněmovny, mohli jsme dokonce některé poslance zahlédnout naživo, například předsedu
Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, Pavla Bělobrádka nebo Dominika Feriho.
Celá exkurze byla velice zajímavá a rozšířila naše znalosti z oboru ZSV a dějepisu.
Nela Kořínková, Nadia Širšová, Anna Vránková, Jana Pilařová (G2.B)
Po prohlídce Poslanecké sněmovny jsme během rozchodu naplnili své prázdné žaludky a ihned poté
jsme se vydali tramvají směr „Národní technické muzeum“. Po příjezdu jsme byli rozděleni na dvě
skupinky. První skupinka si nejprve mohla jít prohlédnout samotné muzeum, ve kterém byly vystaveny
např. nejrůznější historické dopravní prostředky, od kol, motorek a aut až po tanky, a k vidění byla mimo
jiné také historie hutnického a těžebního průmyslu v ČR, což rozhodně stálo za to (!), nebo výstava Made
in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět, ke 100 letům republiky.

Po skončení prohlídky se první skupinka přesunula na fyzikální workshop, zatímco druhá skupinka si šla
již po workshopu prohlédnout muzeum. Po vyslechnutí úvodního výkladu jsme si pod dohledem lektora
vyzkoušeli praktické činnosti týkající se fyziky. Naštěstí jsme všichni přežili ve zdraví, takže jsme po
skončení akce mohli společně vyrazit zpět na nádraží a v pozdním odpoledni jsme se ocitli opět doma ve
městě perníku.
Jakub Šternberský, Jakub Starý (G2.B)

