Dne 3. 5. proběhl pro II. stupeň naší ZŠ exkurzní den.
Výlet na Lichnici
Třídy 6. A a 6. B se zúčastnily pěšího výletu na Lichnici. Pan učitel Čermák a paní učitelka Trnková zvolili
cestu lesem, kde jsme pozorovali mloky skvrnité, kterých bohužel bylo málo.
Když jsme dorazili na Lichnici, paní Matyková nám přiblížila minulost hradu. Císař Ferdinand III. nechal
tento hrad pobořit, jelikož tu sídlily loupeživé bandy. Kdyby to tehdy neudělal, měli bychom zachovalou
Lichnici dodnes.
To ale nebylo všechno. Podívali jsme se také na novou rozhlednu a Dívčí kámen, ze kterého máme krásné
fotografie.
Výlet se nám všem líbil a rádi bychom si to zopakovali.
E.Procházková, 6.B

Horní Bradlo – Veselý Kopec – Maleč
My, žáci 7. a 8. ročníku jsme navštívili Horní Bradlo. Zde jsme si mohli zakoupit vánoční
ozdobu na stromeček podle svého výběru. Prohlédli jsme si výrobu ozdob od foukání až po
ozdobení. Dále jsme jeli na Veselý Kopec, zde jsme si prohlédli chaloupky, ve kterých se
dříve bydlelo, staré stroje i kapličku. Zde jsme se občerstvili, nakoupili suvenýry, vyfotili se a
jelo se dál.
Z Veselého Kopce jsme se dále podívali do biokravína v Malči, kde nikdo z nás nebyl.
Největší úspěch měla telata, kterým nebyl ani rok. Mohli jsme si je pohladit a odvážlivci si
nechali olíznout ruku. Průvodci nás provedli mnoha místy. Viděli jsme například dojení krav.
Všem se tento výlet moc líbil.
Lucie Vaňková, 8. ročník
Výlet do pivovaru
Žáci 9. ročníku si udělali výlet do pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Autobusem jsme dojeli
na zastávku v Lipovci. Naše dobrodružství jsme začali výšlapem na kopec, který kraluje nad
touto malou vesničkou. Na jeho vrcholu stojí krásný památník, který patří obětem 1. a 2.
světové války. Slunce nás příjemně hřálo do kroků do vesničky s názvem Licoměřice.
Přestávku na svačinu jsme započali u malé rozhledny s výhledem na široký kraj. Po krátké
přestávce jsme mířili do cíle. Cesta utíkala velice rychle. Dorazili jsme na místo, kde nás
s otevřenou náručí přivítal pan Jaroslav Kutílek. Vysvětlil nám vše od vyrábění sladu až po
složení piva. Spokojení jsme vyšli zpět a procházkou přes Železné hory jsme zakončili tento
slunečný den.
Diana Jandová, 9. ročník

