Školní výlet –VIII. a IX. třída
Pro letošní školní výlet jsme si naplánovali dva cíle – Sloupsko-šošůvské jeskyně
v Moravském krase a Laser-arénu v Prostějově. Na výlet jsme jeli v úterý 23. května 2017.
Již před prohlídkou jeskyní jsme si opakovali názvy krápníků (stalagmity rostoucí ze dna
jeskyně, stalaktity visící ze stropu a stalagnáty vznikající srůstem protilehlých krápníků).
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Při prohlídce
kratšího okruhu jsme viděli krásnou krápníkovou výzdobu a podzemní propasti. Propast
Nagelova, hluboká 80 metrů, je zároveň největší podzemní propastí svého druhu

v České

republice. Prohlídka končila v jeskyni Kůlna, kde je umístěna archeologická expozice. Zde byly
nalezeny části lebky neandertálského člověka asi 45 000 let staré.
Po krátkém odpočinku a svačince jsme vyjeli na zpáteční cestu směr Prostějov. Tam jsme
měli domluvenou návštěvu v Laser-aréně. Trochu nás překvapilo, že aréna je součástí
Šmoulíkova, ale ani dětský koutek nás neodradil od skvělé hry známé jako Laser Game nebo
také Laser Tag. Tato doslova adrenalinová hra je až pro 12 hráčů, kteří střílejí proti sobě
moderními laserovými zbraněmi. Mohou se vzájemně skrývat, běhat mezi překážkami,
komunikovat s týmem a snažit se zasáhnout protihráče, kteří mají jediný cíl – zasáhnout vás.
Hraje se vždy 15 minut. Máte na sobě vestu a v ruce zbraň, se kterou střílíte po protihráčích.
Všechny zásahy jsou snímány za pomocí elektroniky, laserový zásah ze zbraně nebolí. Každý
zásah zpracuje vesta, kterou má hráč na sobě a hráče na krátkou chvíli vyřadí ze hry. My se
rozdělili na celkem 3 skupiny a každý z nás si zahrál dvakrát. Výsledky každé skupiny byly pak
souhrnně zpracovány, takže i na zpáteční cestě jsme stále měli o čem diskutovat.
Přestože nás cestou domů překvapila průtrž mračen, my si výlet užili a mnozí žáci tvrdili,
že to byl nejlepší výlet, který kdy měli.
za žáky 8. a 9. ročníku
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