
Výlet do Moravského krasu 
Dne 1. listopadu 2017 se 6. a 7. ročník vydal na celodenní exkurzi do 

Moravského krasu. Byla s námi paní učitelka Francová, Bajerová a pan učitel 

Vrábel. Vyrazili jsme všichni autobusem od školy. Jeli jsme asi jednu hodinku. 

Když jsme přijeli, rozdělili jsme se do dvou skupin na přírodopis a dějepis a 

každý dělal něco jiného. 

Přírodopisná skupina: 

Dostali jsme jednu průvodkyni, která nám o krasu vykládala, a přitom jsme se 

dívali na různé exponáty o geologické historii. Pak jsme měli chvíli volno na 

vyfocení a prohlížení. Po té jsme se přesunuli do jiné místnosti a plnili jsme ve 

skupinách úkol s mapou. Ten spočíval v tom, že jsme měli pomocí velkého 

tabletu najít různá místa, jako jeskyně, ponorné řeky, propasti atd. Jak jsme měli 

hotovo, práci jsme zkontrolovali a šli jsme se nasvačit. Po svačině jsme se 

oblékli a šli jsme na menší výpravu do lesa, abychom splnili další úkoly v 

terénu. Po cestě jsme viděli mnoho jeskyň a hledali jsme je podle mapy. Někdy 

jsme se i zastavili a povykládali něco o tom místě, nebo se udělal pokus s octem 

a vápencem – šumí to. U jedné větší jeskyně jsme se zastavili, vyfotili, něco si o 

ní řekli a šli jsme zpátky. Naše průvodkyně Terka nám na konci řekla, že jsme 

prošli kolem 500 jeskyní. Když jsme došli zpět, všichni už byli nachystaní na 

kino. Tak jsme se vysvlékli a přidali se k ostatním. Pouštěl se zajímavý film o 

přírodě ve 3D, natočený dronem přímo v Moravském krasu. Moc se nám to 

všechno líbilo. 

Dějepisná skupina: 

Dostali jsme průvodkyni stejně jako skupina přírodopisná a šli jsme do malé 

místnůstky, kde byli vystavění pravěcí lidé a další věci v pravěké době. Paní 

průvodkyně nám k tomu vždy pověděla něco zajímavého. Po té jsme šli zpátky 

do sálu, udělali jsme kruh a paní průvodkyně nám rozdala papírky, kde byli 

nakreslení různí členové tlupy. Potom jsme si rozdali nástroje a šli ven. Tam 

jsme četli příběh z knížky Eduarda Štorcha - Lovci mamutů. Vždy jsme přečetli 

kousek a udělali to co oni. Třeba jsme šli po stopách losů a zkoušeli vrhat 

oštěpy. A také nás honil lev, bylo to úžasný. Byl to skvělý zážitek. Hrozně nás 

to bavilo a také jsme si to užili. 

Lucie Havránková a Anděla Šebestová, 7. A 

ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 



  


