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• Odjezd: Opava východ - 7:27
• Příjezd: Ostravice zast. - 9:20



Cesta

Přijeli jsme na místo a co teď? 

Jediný, kdo zná cíl je naše třídní učitelka, tak hurá za 
ní….

Pár kroků tam, pár zase zpátky a před námi kopec. 

Dlouhý kopec…



Chata Ostrá

Bez dechu a sil jsme došli na místo.

Rozdělit si pokoje, pobrat zbytek sil a můžeme se 
vydat na další tůru.

První dojem? 

Krásná chata, avšak moc času na ní nestrávíme.



První výlet

A už je to tady.

Do pokojů přišla třídní a hurá, vyrážíme na cestu.

„Je to jen 7 km tam a 7 zpátky.“

Ale známe se již 4 roky…

A tomuhle uvěřit? 
To může udělat jen naivní snílek…





Přehrada Šance

Cílem naší cesty byla přehradní nádrž Šance.

Všichni jsme zdárně došli, i když někteří s většími 
obtížemi…

Prohlédli jsme si přehradu.

Nafotili si spoustu fotek.

A vydali se zpátky.







Hydrobiologie řeky Ostravice

Cestou zpět jsme splnili ještě jeden úkol.

Nachytali organismy žijící v řece.

Naměřili její hodnoty.



Kudy? Jedině lesem

A tak si jdeme.

A jdeme…

A zase do kopce.

Který je dlouhý, delší.

A ze 7 kilometrů je nejmíň 20 …



První večer

Všichni jsme unaveni.

Dostáváme výbornou večeři a chystáme se pod 
peřiny.

Avšak dnes nás čekal ještě jeden bod programu.

Přichystaná přednáška „vlka“ o velkých šelmách 
žijících v Beskydech.





1. 11. 2011

Ráno jsme se společně nasnídali.

A vyšli jsme směrem na Lysou horu. 

Avšak ne všichni jsme došli. 

Každý z nás to zabalil na jiném místě.

A nahoru došli opravdu jen Ti „nejvytrvalejší“.







Cesta zpátky

Sešli jsme se zpátky na chatě.

Poobědvali řízky od paní kuchařky.

Sbalili si věci.

A tentokrát jen z kopce se vydali na vlak. 

A tím i ukončili dvoudenní výlet v horách.



Děkujeme za pozornost


