
 ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

     BYSTŘÍK



Na Pražském hradě    
   

        Na Pražském hradě jsme viděli výměnu stráží.Trubači ohlásili 
        příchod vojáků a ze dveří hradu vyšla hradní stráž.
        Zaujalo nás,jak vojáci pochodovali.Vojáci měli starověké pušky,
       dále měli modré stejnokroje.Velitel vojáků měl pozlacenou šavli.
      Celá výměna stráží trvala docela dlouho.Vlajka prezidenta stále
       vlála ,takže to znamená, že prezident byl stále v České  republice.

                                                                                     Marek Kubena

                                        



                                          Cesta na Vyšehrad 

 Náš školní výlet jsme uskutečnili letos do Prahy,protože akce českých drah 
byla víc než výhodná.Cesta tam i zpět nás vyšla na 100.-Kč což bychom asi   
autobusem nemohli zvládnout.Prošli jsme různé památky. Začali jsme na
Vyšehradě.
Na Vyšehrad jsme šli okolo Táborské brány.Na Vyšehradském hřbitově jsme 
viděli pomníky různých známých osobností,  např..:Božena Němcová,Karel 
Jaromír Erben,Waldemar Matuška,Josef Kemr,Vlasta Burian,Bedřich Smetana,
dokonce jsme našli i pomník rodáka z Bánova-sochaře Štěpána Zálešáka.Je to 
příbuzný rodiny Zálešákové v Bystřici pod Lopeníkem. 

Určitě to byl pro děti dobrý zážitek.

                                                                           Zpracovala:Kateřina Děcká

 
 



    
 
  
                              JÍZDA  METREM
                           Praha 27.5.2010

   
    Jízda metrem bylo pro nás velký  zážitek.
    Bylo to pro paní učitelky těžké , protože musely dávat pozor,
    jestli jsme nastoupili všichni. Jeli jsme v metru jen dvakrát.
    Nejdříve jsme jeli na Vyšehrad a potom na Malostranské náměstí.
    Bylo vidět ,že metrem jezdí hodně lidí. Jízdenka pro děti stála 9 Kč
    a pro dospělé 18 Kč. Metrem jsme jeli i pod vodou.
    Metro jelo rychle. Měli jsme z metra velký zážitek.
    
   
                                                                        ŽANETA POPELKOVÁ

 



               
                  Výlet Praha-Karlův most

Na výletu v Praze jsme naštívili Karlův most  viděli 
jsme , kde se natáčely Chobotničky a taky jsme viděli 
sochy našich slavných mistrů.
Na mostě seděli malíři a taky obchodníci.

       Měli jsme tam krásný výhled na Vltavu,kyvadlo a
       i Národní divadlo.
       U sochy Jana Nepomuckého jsme se zastavili a proč?
       Protože jsme si u ní přáli každý nějaké přání.Každý si 
       může přát jen jedno!Ale nesmí ho vyzradit,jinak by se 
       nesplnilo.
       
       Škoda jen, že je Karlův most v rekonkstrukci.
                                                                              
                                                           Martin Valenta 5.roč

                                                             



   Učíme se o 2.světové válce
      
            Učíme se o druhé světové válce ve vlastivědě-
               historii.Je to pro nás kluky moc zajímavé.
               Teď něco o ní:Druhá světová válka byla vojenský
               konflikt,,jehož se zúčastnila většina států 
               světa.Jednoho rána začali po Bystřici jezdit
               Němci ,kteří podminovávali mosty a palebné
               postavení.Kolem půlnoci prošla rota Němců přes
               Malou Stranu.Za svítání 27.4 1945,slyšeli lidé
               mohutné výbuchy.To byly vyhozeny dva mosty
               a palebné postavení.Pan Urbanec,který byl 
               ještě chlapec měl obrovskou radost,pověsil 
               bílý prapor na lípu.Ale Rumuni, kteří byli 
               schováni v lese ,ho postřelili.Pan Zdeněk 
               Velecký chtěl informovat Rumuny ,že v obci
               již nejsou fašisté.Byl ale postřelen ukrytými
               němci.Oba chlapci byli převezeni do nemocnice
               na Slovensko.Asi v 17:00 se vyhrnulo z Řídkého Hája mnoho
               vojáků – osvoboditelů.Byli to rumunští vojáci,kteří bojovali
               společně s ruskými vojáky pod velením generála Žmačenka.
               Tak byla osvobozena Bystřice.
              Oběti II SV. VÁLKY:Byli tito občané Bystřice.
            Josef Mahdalík,Josef Guryča a Josef Matucha.Patří jim naše
            poděkování.
                

                          

                                                                            Dominik Zálešák a Petr Guryča 5.roč

        



                                                   
 

 
 

                                                                              
                                                                               


