Většina dětí má ráda výlety a cestování, dobrodružství a poznávání nových míst. Protože
jsme letos naplánovali dodatečný Den Země až na počátek května do Přerova, dětem
z 1. stupně jsme splnili jedno z přání – vyjet všichni a přitom každá třída po svém na
zajímavou cestu do pravěku a zase zpět.
Jak jsme to dokázali? Stačilo domluvit si návštěvu ve školním muzeu v Předmostí, také
v info centru v Předmostí a pak se vydat na „stezku odvahy“ – putování z oblasti nalezišť
pozůstatků dávných obyvatel tohoto kraje až k mamutíkovi Tomovi na čekyňský kopec.
Ve čtvrtek ráno – 11. května 2017 – jsme se s ostatními dětmi sešli v naší herně, odkud
jsme po důkladném poučení o chování a bezpečnosti (a zopakování písniček pro maminky)
přes šatnu vyrazili k autobusům. Hurá, dobrodružství začíná!
Nejmladší zamířili nejprve do muzea, třeťáci zahajovali akci v info centru a nejstarší děti
z 1. stupně vyrazily z čechyňského kopce dolů, po jednotlivých stanovištích až do školy
v Předmostí.
Po celou dobu nás provázelo mimořádně hezké počasí, které podtrhlo příjemné prožitky
z akce. A co se nejvíce líbilo? Žákům 3. ročníku určitě info centrum. Paní průvodkyně vzorně
se chovajícím třeťákům zapůjčila exponáty. Kdo z vás už si někdy potěžkal pazourek a zjistil,
jak ostré měl hrany? Byli jsme velmi opatrní a návštěvu si báječně užili. Ve školním muzeu
v Předmostí se nás ujala paní učitelka a povídala nám o všem, co nás zajímalo. A ty exponáty!
Lovci byli jako živí, jen té nahoty postav, sošek a obrázků bylo na některé kluky příliš. Ale
zvládli jsme i to bez nehod a ve zdraví se vyšplhali školní alejí a částečně okrajem stavby
silnice až nad Předmostí. Cestou jsme si vyzkoušeli různé zábavné výtvory. Zamávali jsme
mamutíkovi a autobusy nás dovezly zpět do Tršic. Vyhládlí a spokojení jsme se těšili do
jídelny, po obědě jsme se nemohli nabažit povídání o akci.
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