
Vojtěch Vašíček - Cesta do školy 

Náš dům se nachází v tiché odlehlé uličce v Chrudimi. Když vyjdu z domovních dveří, 

stojím na panelové cestě.  

Procházím kolem drátěného plotu, který odděluje cestu od hřbitova. Po pár krocích na 

mě z vysokých stromů vykukuje věž starého vodojemu. Z naší uličky zahnu vlevo a jsem 

na velké rušné silnici. Na první křižovatce míjím sochu svatého Václava. Seběhnu z kopce 

dolů a přede mnou se otevírá malebné náměstí. Jeho srdcem je morový sloup s kašnou. 

Když svítí slunce, odráží se jeho paprsky od zlatých soch na špici sloupu. Po pravé straně 

se tyčí kostel Na nebevzetí panny Marie. Když přeskáču dlažební kostky, procházím nád-

herným podloubím. Na jeho konci zahnu vlevo, seběhnu schody a úzkou uličkou přejdu 

malý mostek přes řeku Chrudimku. Přeběhnu hlavní ulici a jsem na autobusové zastávce. 

Jedu autobusem, projíždíme Mikulovicemi a Medlešicemi.  

Dojedu do Pardubic na zastávku „17. listopadu“, přejdu silnici a už se nacházím na škol-

ním pozemku. 

 

Václav Boguaj - Moje cesta do školy 

Je mrazivé ráno a já začínám svou cestu do školy. Každý den mě taťka budí a jezdíme 

spolu autem. Vstanu, umyji se, vyčistím si zuby, obléknu se. Pak si ustelu postel a připra-

vím si pití na hokejový trénink. Když mám více času, nasnídám se. Vycházím z domova, 

je ještě tma. 

Cesta do školy trvá asi hodinu, protože bydlím daleko, až ve Vítanově u Hlinska. Je to pro 

mě někdy dlouhé, poslouchám písničky nebo si povídám s taťkou. Často také ještě usnu. 

Jezdíme po hlavní silnici směrem na Chrudim a dále potom do centra Pardubic, kde stojí 

naše škola. Je umístěna na krásném a klidném místě v parku v ulici Bratranců Veverko-

vých. 

Do školy se těším hlavně na kamarády a na hokejové tréninky. 

 

Vojtěch Tvrdík - Cesta do školy 

Ráno kolem půl osmé vycházím z domova a vydávám se na cestu do školy.  

Jedu autobusem kolem starých i nových domů, kolem rosického náměstí, kde vidím ob-

chod s potravinami. Míjím tenisové hřiště v té době ještě prázdné a poštu, přejedu most 

a přede mnou je kruhový objezd u Kauflandu. Projedu Polabiny a ocitám se u vlakového 

nádraží, na které navazuje nádraží autobusové. Od něho vede dlouhá ulice, která byla 

pojmenována po Františku Palackém. Je ukončena světelnou křižovatkou u Atria Pardu-

bice, od něhož přecházím přes třídu Míru do ulice Bratranců Veverkových. 

Tam v klidném prostředí v parku sídlí naše škola. 

 



Adam Ševčík - Moje cesta do školy 

Každé pondělí o půl šesté odjíždím s kamarádem na hokejový trénink do Jaroměře.  

Vyrážíme brzy, po cestě nejprve potkáme most, který spojuje Polabiny se zbytkem Par-

dubic. Projíždíme kolem čerpací stanice, kde odbočíme. Po pár metrech se dostaneme na 

rychlostní silnici, která vede až do Hradce Králové. Před Hradcem se napojíme na silnici 

vedoucí do Opatovic, kde míjíme elektrárnu. Objevíme se na nájezdu, který vede buď do 

Prahy, nebo do Hradce. Když mineme Tongo, prosvištíme bez problémů až do Jaroměře. 

Po hodině drsného tréninku se sbalíme a tou samou cestou se vracíme zpět do Pardubic.  

Rodiče nás vyloží u školy a přicházíme na druhou vyučovací hodinu. 

 

Michaela Navrátilová - Cesta do školy 

Z domova do školy vycházím asi o půl osmé. Projdu kolem zdravotního střediska a na-

cházím se v ulici Sladkovského.  

Po cestě míjím příjemnou kavárnu, autoškolu a obchod s bytovými dveřmi. Za obchodem 

přecházím ne příliš rušnou křižovatku a pokračuji docela dlouhou ulicí Hronovickou. 

Projdu kolem obchodu s pracovními potřebami a kolem zubní ordinace. Po pár metrech 

se dostanu do ulice Bratranců Veverkových. Prohlédnu si výlohy obchodů, butiků a ka-

deřnictví. 

Přejdu ulici a už se nacházím v parku před školou.  

 

 


