Cykloturistický kurz je školou organizován jako součást tělesné
výchovy pro ţáky 8. a 9. třídy. V letošním školním roce se kurzu
zúčastnilo 18 ţáků (12 dívek a 6 chlapců). Pedagogický doprovod
zajistili 4 učitelé: Ing. Jan Krasula, Mgr. Hana Cilečková, Mgr.
Jiřina Mikšíková a Mgr. Zdeněk Ţanda. Kurz se uskutečnil ve dnech
14.6. – 16.6.2011. Ţáci i doprovod byli ubytováni v kempu DERY
v Hradci nad Moravicí – Kajlovci, kde bylo rovněţ zajištěno stravování
pro všechny účastníky.
Ţáci ve třech dnech absolvovali na kolech trasu
dlouhou přibliţně 120 km, denně našlapali asi 40
km, převáţně po silnicích 2. a 3. třídy a
cyklotrasách. Program kurzu byl následující:
1.den:
Horní
Benešov
–
Staré
Heřmínovy
–
Bohdanovice – Jakartovice – Mladecko – Moravice –
Melč – Domoradovice – Ţimrovice – Hradec nad
Moravicí – Kajlovec
2.den:
Kajlovec
–
Hradec
nad
Moravicí
Bohučovice – Jakubčovice – Hlubočec – Pustá Polom
– Podvihov – Komárovské Chaloupky – Raduň –
Vršovice – Chvalíkovice – Branka u Opavy – Hradec
nad Moravicí – Kajlovec
3.den: Kajlovec – Hradec nad Moravicí – Ţimrovice
– Benkovice – Vendelín – Štáblovice – Mikolajice
– Dolní Ţivotice – Litultovice – Hlavnice – Bratříkovice – Svobodné
Heřmanice – Horní Ţivotice – Horní Benešov.
Kulturně
vzdělávací
obsah
kurzu
byl
naplněn
navštívením
21.zajímavých turistických míst dané oblasti a návštěvou zámku
v Raduni. Odpočinková a relaxační část kurzu byla tvořena dobrovolnými
sportovními
aktivitami
v kempu,
opékáním
špekáčků,
zpíváním
u
táboráku, zábavnými hrami a stezkou odvahy.
Děkuji všem ţákům za zodpovědný přístup a vytrvalost a všem
pedagogům za pomoc při organizaci a zdárný průběh celé této náročné
akce.
Ing. Jan Krasula, z.ř.

Výlet na kolech
Uţ kdyţ nám oznámili, ţe se něco podobného bude konat, jásali jsme a
nemohli se dočkat. Někteří nespali, jiní zase nemluvili o ničem jiném.
Jiţ týden před našim odjezdem jsme diskutovali o tom, kdo si co zabalí
na cestu, kdo s kým bude bydlet a probrali jsme vše, co k tomu patří.
Uteklo to jako voda a přišel 14. červen. Ráno v 8 hodin, kdyţ jsme
přišli ke škole, se kaţdý těšil a představoval si, jaké to asi bude.
Někdo myslel na obrovské kopce, někdo zase na to, co asi budeme dělat
ve volném čase. Potom zaznělo slovo, které kaţdý s napětím očekával:
„Jedeme!“ Vyrazili jsme tedy na cestu. Mnoho z nás umíralo vyčerpáním
jiţ po prvním kopci, ale nakonec jsme to zvládli bez úhony. Kdyţ jsme
přijeli do kempu Dery – Kajlovec, který se nacházel nedaleko od Hradce
nad Moravicí, mohli jsme si gratulovat. Přeţili jsme! Oddechli jsme

si, zabydleli se, poobědvali a vyrazili do Hradce, plnit úkoly. Kdyţ
jsme se vrátili, byli jsme poučeni o bezpečnosti a programu během
dalších dnů. Myslím, ţe nelţu, kdyţ řeknu, ţe většina z nás potom
únavou padla do postele. Další den se jelo moţná ještě líp. Navštívili
jsme zámek Raduň, společně poobědvali v hospůdce „U Krčmářů“ v Pusté
Polomi a vlastně celý den seděli na kolech. I počasí nám krásně vyšlo.
Pršelo jen chvilku a po cestě zpět do kempu jsme všichni zase uschli.
Na večerní program jsme se těšili asi nejvíc. V plánu byl táborák,
noční stezka odvahy a hry. Nasbírali jsme dřevo, udělali oheň, opékali
jsme špekáčky, zpívali a bavili se. A jak uţ to tak bývá, občas zazněl
i nějaký ten děsivý příběh, ať uţ ze ţivota, nebo podle fantazie.
Myslím, ţe jsme si tuhle výpravu všichni uţili a zvládli jsme to
skvěle. Jak my, tak učitelé.
Lucie Stašová, žákyně 8. třídy

