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O exkurzi…
• Termín: 14. – 18.11.2012

• Zúčastněné třídy: 2.C, 3.E, 3.C, 3.D

• Pedagogický doprovod Mgr. Jindřiška Dufková a 
Mgr.Petra Horáková a francouzská asistentka Anais
Chartier

• Cíl exkurze: Využití a prohloubení dějepisných
znalostí v praxi



Časový harmonogram a navštívená

místa

• 14.11. - jsme se vydali autobuse směrem na
hraniční přechod Rozvadov až do Itálie

• 15.11. – ranní příjezd do Říma, Vatikán, 
ubytování v hotelu

• 16.11. – ráno odjezd na jih Itálie, výstup na
Vesuv, návštěva Pompejí

• 17.11. – celý den strávený v Římě, večerní
odjezd zpět do ČR

• 18.11. – dopolední příjezd, právě na oběd



Den 1. – Vatikán…

• Po náročné 17cti hodinové noční cestě autobusem
jsme ráno přijeli do Říma, odkud jsme se Římským
metrem vydali do Vatikánu (městského státu, ležícího v 
samotném srdci Říma) rovnou na Svatopetrské
náměstí, které jsme měli možnost vidět i ze slavné
kupole baziliky sv. Petra, kterou jsme též navštívili. 

• Po její prohlídce jsme se vydali do Vatikánského muzea
(Musei Vaticani), kde jsme měli mimo jiné možnost
vidět světoznámou Sixtinskou kapli.

• Poté jsme zamířili směrem k Andělskému hradu, od 
kterého jsme se po krátkém výkladu vydali přes řeku
Tiberu na její opačný břeh přímo na zastávku zdejší
MHD, odkud jsme se místím autobusem dopravili k 
tomu našemu, který nás po dlouhém dnu zavezl do 
našeho hotelu, umíštěného asi 45 minut od hlavního
města.







Den 2. – Vesuv, Pompeje…
• Brzy ráno, ihned po snídani v hotelu

jsme se vypravili dle plánu na jih Itálie
do Neapole, kde nás čekal výstup na
stále aktivní sopku Vesuv, odkud se 
nám naskytl krásný pohled na ostrovy
Capri a Ischii. Poté následoval přejezd
do slavného starověkého města
Pompejí, kde nás přivítala místní milá
paní průvodkyně, která naši návštěvu
obohatila o zajímavý a pestrý výklad. 
Viděli jsme například prostory
starověkých lázní, nevěstinec a další… 
Počasí nám moc nepřálo, ale i tak
jsme si celý den náležitě užili a 
zakončili ho v pizzerii, kde jsme si
pochopitelně neobjednali nic jiného, 
než tradiční a výbornou italskou pizzu, 
či těstoviny.







Den 3. – Řím…

• Poslední den naší exkurze jsme nezakončili
nikde jinde, než v samotném Římě –
jednom z nejstraších měst Evropy. Jako
první jsme navštívili proslulé Koloseum, 
poté jsme pokračovali prohlídkou Fora
Romana-nejstaršího místa Říma, odkud
jsme zamířili ke Španělským schodům až k 
neméně proslulému “chrámu všech bohů” 
– Pantheonu, nejlépe zachovalé památce z 
dob antického Říma. 
Po rozchodu jsme pokračovali k Fontáně di 
Trevi, která byla zároveň naší poslední
zastávkou. 
Od fontány jsme se vlakem dopravili k 

našemu autobusu, připraveni na dlouhou
cestu zpět…








