
Přestože jsme škola se sportovním zaměřením, v žádném případě nejde 
stranou ani výuka cizích jazyků a proto jsme se rozhodli dětem dopřát další 

zahraniční výlet, tentokrát do Holandska,  na kterém si děti mohly 

opakovaně vyzkoušet komunikaci jak v německém, tak anglickém jazyce. 

V neděli 12.5. vyrazily deváté, osmé a sedmé ročníky na výlet do Nizozemí. 

Návštěvu Holandska jsme zahájili již v ranních hodinách ve světoznámých 
květinových zahradách Keukenhof, ve kterých každé jaro rozkvétají statisíce 
nádherných tulipánů. Zahradu jsme měli první hodinu prakticky jen pro sebe. 
Prohlédli jsme si tématické pavilony s překrásnou expozicí a  navštívili první 
větrný mlýn. Kolem poledne jsme  přesunuli do Amsterdamu. Trajektem jsme 
se přesunuli do centra tohoto krásného města, ve kterém na nás dýchla 
atmosféra tzv. Zlatého století, kdy byl Amsterdam světovou metropolí. 
Navštívili jsme  královský palác Koniklijk Paleis, bývalé sídlo Východoindické 
společnosti Oost-Indisch Huis či nejstarší stavbu ve městě, kostel Oude Kerk, 
plovoucí květinové trhy a tzv. Uličku červených luceren. 

Amsterdam jsme měli možnost poznat i z méně tradičního pohledu, a to z 
paluby lodi při vyhlídkové plavbě po amsterdamských kanálech - tzv. grachtech.  

Poté jsme se přesunuli do hotelu, který se nacházel v blízkosti fotbalového 
stadionu, ke kterému jsme se ráno šli s našimi fotbalisty podívat. 
Následující dopoledne jsme  strávili v překrásném  skanzenu Zaanse Schans, 
který nám přiblížil holandský folklór. Historická vesnice, ve které se skanzen 
nacházel, přímo vybízela k procházce mezi větrnými mlýny. Následně jsme také 
navštívili nedalekou sýrovou farmu Henriwillig, kde jsme se seznámili nejen s 
tradiční výrobou holandských sýrů, ale také s výrobou typických dřeváků. Děti 
zde měly možnost sýry ochutnat při působivé a velmi zábavné přednášce o 
výrobě těchto mléčných výrobků. Odpoledne nás čekala návštěva malebného 
městečka Naarden, které je místem posledního odpočinku Jana Amose 
Komenského, a zavítali jsme zde do muzea věnovaného učiteli národů.  

Vrátili jsme všichni v pořádku se spoustou zážitků a těšíme se na další 
dobrodružství:) 
 
Michaela Špánková, učitelka 
 

          


