Turisticko-poznávací výprava Polabím
Konec školního roku už se nezadržitelně blíží a s ním přichází i období, které máme všichni tak
moc

rádi!

Ptáte

se,

o

čem

to

mluvím?

No přeci o období výletů, exkurzí, sportu, sluníčka
a posledních dní ve školních lavicích! Každá třída má na
červen své plány – někdo vyráží raději za poznáním,
někdo za sportem a v nejlepším případě pak třídy
dokáží spojit obojí. Stejně tak to udělaly i třídy 4.B
a 5.B, které v pátek 8. června 2018 vyrazily
v doprovodu paní učitelky Hejbalové a pana učitele
Pokorného na turisticko-poznávací výpravu Polabím.
Naším cílem byla Libice nad Cidlinou, kam jsme z Lysé
dojeli

vlakem.

V Libici

jsme

nejprve

navštívili

Slavníkovské hradiště, které zde vzniklo na rozhraní
osmého a devátého století. Hradiště s předhradím mělo
ráz knížecího sídla s palácem, nejméně třemi chrámy,
mincovnou a hospodářskými stavbami. V roce 995 byl
rod Slavníkovců vyvražděn konkurenčním rodem
Přemyslovců. Libici tehdy dobylo vojsko českého knížete
Boleslava II., hradiště bylo vypáleno a všichni příslušníci
slavníkovského rodu byli na místě zavražděni. Poté, co
jsme si připomněli to, co známe z hodin vlastivědy, jsme
si celé hradiště prohlédli a naše kroky následně zamířily
směrem k soutoku Cidliny a Labe, čímž jsme odstartovali
onu sportovní část naší výpravy.
Čekala nás trasa dlouhá asi 7-8 kilometrů. Vzhledem
k tomu, že jsme se zejména my učitelé chtěli z výletu
vrátit v duševní pohodě, zakázali jsme hned zpočátku
otázky typu: „Kdy už tam budeme? Kolik je to ještě
kilometrů? Kdy už si konečně budeme moct sednout?
Taky

vám

je

takový

vedro?“

Neuvěříte tomu, ale všichni to vydrželi
a ptali se opravdu minimálně! Cestu
jsme

si naopak

recitováním

krátili zpíváním,

různých

říkanek

i

kratičkými běhy, kdy jsme museli
`dorazit` skupinku před námi. Mysleli
jsme však i na bezpečnost, a proto
jsme v případě, že před námi nebo za
námi

jelo

kolo,

halekali

hlasitě:

„Pozóóór koloooo!“
Po necelých dvou hodinách cesty jsme pak dorazili do lázeňských Poděbrad, kde jsme se hned
vydali

na

slavnou

kolonádu,

kde

jsme

strávili

více

jak

hodinu

času.

Děti (a nejen ony! ☺) měly největší radost z místních fontán a vodních potůčků, kde se mohly
v horku osvěžit. Opodál si každý koupil nějakou dobrotu – točenou zmrzlinu, ledovou tříšť,
pizzu nebo kebab, což přispělo k výbornému zakončení výletu. ☺
Za 4.B a 5.B ZŠ B. Hrozného zapsal Petr Pokorný

