
EXKURZE DO KROMĚŘÍŽE 
 
V úterý 17. října 2006 jsme se spolužáky z osmých tříd  Základní školy Npor. Loma v Příboře zúčastnili 

historické exkurze v Kroměříži. 

Prvním a hlavním cílem byl arcibiskupský zámek. Čekala nás prohlídka, při které jsme si prošli některé 

místnosti. Byl mezi nimi Lovecký sál s loveckými trofejemi a historickými zbraněmi, Trůnní sál s 99 obrazy, 

Sněmovní sál, ve kterém je na stropě zavěšen největší obraz zámku o ploše 400 metrů čtverečních a kde                  

se natáčel film Amadeus. Prohlédli jsme si i Manský sál, bývalou soudní místnost. Na kroměřížském zámku se 

také nachází vzácná sbírka mincí a medailí a v neposlední řadě také knihovna, která obsahuje knihy ve 36-ti 

světových jazycích z oborů teologie, historie, botaniky, zeměpisu a dále lékařskou, technickou, hudební                      

a lesnickou literaturu. 

Po prohlédnutí zámku jsme se šli podívat na Podzámeckou zahradu, kde jsme také posvačili. 

Pak jsme se vydali na náměstí, kde jsme si dali půlhodinový rozchod. Následně jsme šli do Květné zahrady. 

Nebylo už sice léto, kdy zahrada nejvíce kvete, ale přesto se nám tam moc líbilo, hlavně různá bludiště a taky 

tzv. Jahodový kopeček, odkud jsme měli rozhled po celé zahradě. 

Všechny tyto památky, Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, byly v roce 1998 zapsány na 

Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Prohlídkou Květné zahrady jsme historickou exkurzi Kroměříže ukončili a vrátili se autobusem domů. 

 
Jiří Obsadný 

  žák VIII.A  ZŠ Npor.Loma Příbor 

 
 

DĚJEPISNÁ EXKURZE ŠTRAMBERK 
 

Žáci 6. ročníků se v hodinách dějepisu učí o období pravěku. Aby jim učitelé tuto vzdálenou dobu co 

nejvíce přiblížili, uspořádali pro ně exkurzi do míst, kudy procházely dějiny – v našem případě pravěcí lidé                

a pravěká zvířata. 

 19. 10. 2006 se šesťáci ze ZŠ Npor. Loma Příbor vydali vlakem do Štramberka,  malebného městečka 

v podhůří Beskyd. Nejdříve zamířili do jeskyně Šipka, ve které nalezl moravský archeolog K. J. Maška roku 

1880 zlomek spodní čelisti neandrtálského dítěte. Ze svahu vrchu Kotouč se všem naskytl nádherný pohled na 

město, v němž se úžasně snoubí městská a lidová architektura.  

 Další zastávkou bylo Muzeum Zdeňka Buriana. Žáci zhlédli výstavu pod názvem S paletou a štětcem. 

Uviděli řadu obrazů tohoto známého malíře o pravěku a dozvěděli se informace o jeho životě. Nakoupili zde 

pohledy k danému tématu a získali prospekty o našem kraji.  

 Být ve Štramberku a nenavštívit místní dominantu Trúbu? Po zdolání 172 schodů se všichni ocitli na 

nádvoří štramberského hradu. Díky slunnému počasí se naskytl úchvatný výhled do širého okolí.           

 Cestou zpět si téměř každý koupil suvenýr ze Štramberku – voňavé a chutné štramberské uši.          

Exkurze byla poučná a žáci už se těší na poznávání dalších významných míst našeho regionu.    

 
Mgr. Ivana Bortlová 

ZŠ Npor. Loma Příbor 


