
31.10-1. 11.2017 
8.A+B 

Exkurze  Tábor 31.10. – 1.11. 2017 

  V úterý 7.30 jsme se setkali, žáci 8.A a 8.B.,  před školou. Po příchodu všech žáků jsme naházeli své 

tašky do poblíž zaparkovaného autobusu, ve kterém jsme si každý vybral svoje místečko, kde jsme po 

zbytek jízdy poslouchali hudbu nebo si povídali s kamarády. Během cesty jsme párkrát zastavovali na 

benzínkách, poněvadž některým se chtělo na záchod nebo se jen nadýchat čerstvého vzduchu. 

  Zhruba po dvou hodinách jsme dojeli k ubytovně. Paní vrátná nám rozdělila patra na holky a kluky. 

Poté nám paní učitelka přidělila pokoje + klíče. Se svými spolubydlícími jsme si vybalili a jak je naším 

zvykem, rozházeli jsme své věci všude možně. Půl hodiny nám na to postačilo, potom jsme vyrazili do 

centra města. Když jsme vešli na náměstí, hned naproti bylo muzeum, do kterého vedly naše kroky. 

Před ním jsme se rozdělili na dvě skupiny: A a B. Jedna si nejdříve prošla město, druhá šla 

prozkoumat muzeum. 

  V muzeu nás přivítala moc milá paní průvodkyně. První program se zabýval vznikem středověkých 

měst. Stavěli jsme z kostek model města, četli příběh o krysařovi, doplňovali obrázky. Prohlédli jsme 

si podzemí, dozvěděli se o něm pár zajímavostí. Následoval výšlap na věž Děkanského kostela. Dostali 

jsme se do výšky 50m, nad námi bylo ještě 35metrů, ale ty nebyly přístupné. Zakončili jsme to ve 

světničce, kde měl pán několik nástěnek s mincemi, které byly na prodej. Povykládal i historii o 

rodině, co zde žila. Potom jsme si prohlédli město a zamířili zpět na ubytovnu na večeři. Po večeři 

jsme se sešli v společenské místnosti, kde jsme se pobavili o tom, co jsme zažili. V 21:30 byla večerka. 

  Druhý den jsme se vydali podél řeky Lužnice až do lesoparku Pintovka. Zde jsme viděli v oboře 

jeleny, muflony,….Prohlédli jsme si Švehlův most a šli zase do již zmíněného muzea. Dnes jsme se 

zabývali Božími bojovníky- husity. Zhlédli jsme film, hledali v expozici odpovědi na otázky a vyzkoušeli 

jsme si potěžkat zbraň, drátěnou košili i jsme navštívili vozovou hradbu.  

  Před odjezdem jsme si ještě nakoupili v Žabce (obchod s potravinami). Znavení jsme nasedli do 

autobusu a ve dvacet hodin jsme byli v Brně.  

Výlet se nám moc líbil a děkujeme paním učitelkám Rubešové, Hanzlíkové a Prokopové za to, že to 

s námi vydrželi.  

  


