
Školní exkurze (očima šesťáka) 

V pondělí  14. října jsme se s ostatními žáky 2. stupně vydali na exkurzi po ekologicky zajímavých 
místech v okolí Borotína. Naše výprava byla započata v osm hodin ráno. 

První zastávka naší výpravy se nacházela  v Nadějkově, kde nás přivítala předsedkyně Okrašlovacího 
spolku  pro Nadějkov a okolí Jana Průšová. Nejprve povídala něco o rekonstrukci místní farské 
zahrady a ukazovala nám fotografie z brigád, které tam probíhaly. Poté jsme celou zahradu prošli. 
Spatřili jsme úžasné herní prvky a nádherně upravené záhony. Po procházce pozoruhodnou zahradou 
jsme nasedli do autobusu, zamávali paní Průšové a vydali se na další zastávku, která se nacházela 
v Moravči u Mladé Vožice. 

Když jsme dorazili do Moravče, tak jsme se v první řadě rozdělili na dvě skupiny. První skupina (šestá 
a sedmá třída) vyrazila na rozhlednu s kovářským muzeem, který nese název Kovářka, zatímco druhá 
skupina (osmá a devátá třída) se vydala na zahradu, kde bylo připraveno moštování a seznámení 
s různými odrůdami jablek. 

Já jsem v šesté třídě, což znamená, že spolu s ostatními žáky a žákyněmi šesté a sedmé třídy jsem se 
vydal na rozhlednu, kde nás přivítal vousatý pan kovář Ladislav Dobeš. Nejprve nám povídal o tom, 
jak devět let vyřizoval různá povolení ke stavbě a jiné takové věci, potom jak se připravovali na 
stavbu a nakonec, jak jí za třicet šest dní postavili. Poté nás poslal nahoru, kde na nás čekala milá 
paní, která nám ukázala, co ze kterého okna uvidíme. Nahoře na rozhledně byly vystaveny různé 
výuční listy a vysvědčení z kovářského řemesla. Sešli jsme  dolů do muzea, rozloučili se a vyměnili se 
s druhou skupinou.Dorazili jsme na nádhernou zahradu, kde nás čekali členové spolku Mirabelka, 
které nám ukázali mobilní moštárnu a vyrobili v ní skvělý mošt. Pak jsme se vydali na poslední 
zastávku, která byla za Jistebnicí u místních tůní. 

Dorazili jsme za Jistebnici, kde jsme spatřili nádherné tůně. Čekal tam na nás pán se psem, aby nás 
přivítal a pověděl nám něco o živočiších, kteří tam žijí. Spatřili jsme žáby, vážky, šídla a jiné vodní 
živočichy. Ale nic netrvá věčně, takže jsme pomalu šli k autobusu a jeli jsme do školy. Nevím, jak 
ostatním, ale mně osobně se nejvíc líbila návštěva jistebnických tůní. 

                                                                                                                   Jakub Halama, 6. ročník 


