Školní výlet žáků VI. třídy
(středa 14. června 2017)

Na výlet jsme vyjeli brzy ráno, už v 7 hodin, od budovy školy. Asi po hodině a půl cesty
autobusem jsme dorazili na Bunč u Zdounek, kde se nachází rozcestí turistických cest
k hřebenu pohoří Chřiby. My se vydali na trasu dlouhou asi 3,5 km směrem k nejvyššímu
bodu pohoří na nově zbudovanou rozhlednu Brdo v nadmořské výšce 587 m. Počasí bylo
velice pěkné, takže náš výstup byl odměněn krásným rozhledem na Jeseníky, celou Hanou,
Hostýnské vrchy, Bílé Karpaty i Buchlov.
Zpátky nás čekala stejně dlouhá trasa na Bunč, odkud jsme vyjeli asi v 11 hodin směrem
do Modré na expozici Živá voda. Tady jsme měli objednaný výklad o vodních živočiších
a rostlinách, pozorovali jsme život ve velkých akváriích, z nichž nejvíce atraktivní byl tunel
pod vodou, což se všem žákům moc líbilo. Ve venkovním přírodním brouzdališti jsme se
příjemně zchladili po náročné túře.
Ve 13. hodin jsme se odtud vydali pěšky do Archeoskanzenu Modrá, což je hradiště
s opevněním z období Velké Moravy. Tady jsme absolvovali naukový program, který trval
skoro 3 hodiny. Dozvěděli jsme se, do čeho se lidé tehdy oblékali, někteří žáci byli oblečení
do dobových kostýmů. Poté jsme byli žáky tehdejší školy, překvapil nás svérázný učitel
historie. Tady jsme museli prokázat některé naše znalosti a za to se nám učitelé podepsali
hlaholicí. Poznávali jsme také zbraně z období Velké Moravy. Martin Vašíček se oblékl i do
výzbroje, kterou nemohl ani unést. Také jsme se dozvěděli, co se v té době jedlo a pilo, jak se
pekly placky v peci, jaké se pěstovaly plodiny. Nakonec jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, to
se nám mnohým moc líbilo. Tři hodiny utekly neuvěřitelně rychle.
Na zpáteční cestu jsme vyrazili kolem 16. hodiny, do Tršic jsme dojeli asi ve čtvrt na
šest navečer. Výlet se nám všem líbil, počasí nám přálo, žáci se chovali slušně a nikomu se
nic nestalo. Není divu, že se nám druhý den do školy moc nechtělo. Už teď se těšíme na další
výlety se třídou.
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