Exkurze Holštejn
očima Natálie Lysákové a Jakuba Valigury (04.A)

Pokud rádi cestujete a poznáváte krásu české přírody, rozhodně si
nenechte ujít výlet do Baldovce a jeho okolí, které nabízí spoustu
zábavných a rodinných aktivit. Této příležitosti se chopila i třída kvarta A
z Gymnázia Jiřího Wolkera. A právě tímto činem začalo naše velké
dobrodružství.
Konečně nastal den D, což bylo úterý 24. září, a my už jsme se naší
exkurze nemohli dočkat. Jakožto hlavní dozor a fotograf s námi jela naše
třídní učitelka se svým kolegou panem učitelem Romáškem, který tuto
expedici prohloubil svými biologickými a vědeckými znalostmi.
Po docela delší cestě autobusem, která byla celkem netradiční, jsme
se dostavili na konečnou zastávku a zde nás čekalo jedno velké překvapení.
Naše trasa vedla do mírného kopečku, což v nás vyvolalo zrovna nemalé
zděšení, ale nakonec jsme se odhodlali a vydali vstříc našemu
dobrodružství. Pan učitel nám rozdal pracovní listy, které jsme měli
vypracovat po čas exkurze. Šli jsme krajinou dál a dál, přes kemp Baldovec,
prošli jsme loukou, a jelikož malá ručička na hodinkách ukazovala něco
okolo dvanácté a nám už celkem vyhládlo, tak jsme se rozhodli doplnit
energii v menší hospůdce. Zde jsme si konečně trochu odpočinuli a
načerpali síly.
Následně pak hurá na další pochod krajinou, přičemž jsme stihli
prozkoumat jeskyni a zazpívat si písničku zvanou Kozel. Díky tomu jsme si
zastávku v chladné a temné jeskyni velice užili. Poté nás cesta vedla
náročnějším terénem přes les, kolem potoka a dál po louce až k propadání
potoka. Zde jsme se opět dozvěděli spoustu zajímavých informací, udělali
společnou fotografii a pokračovali dále k lanovému centru, které se stalo
naší poslední zastávkou. Zdejší sjezd na lanovce zkusili naši dva spolužáci.
Všichni jsme je s výrazem úžasu sledovali a podporovali.
A takhle končí naše jednodenní putování, které zpočátku vypadalo
velmi nudně a nezáživně, ale nakonec se tato exkurze stala pro všechny
nezapomenutelným a jedinečným zážitkem. Všem nám zůstanou pěkné
vzpomínky jak z přírody, tak ze zážitků s kamarády.
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