
V sobotu 15.10 jsme měli domluvený výlet s třídní učitelkou na Praděd. Všichni jsme museli 

vstát brzy, asi kolem páté ráno, abychom se dostavili na vlakové nádraží v domluvený čas. 

Jakmile přijel vlak, nasedli jsme a dojeli do Kravař, kde jsme přestoupili do druhého vlaku, 

který nás dovezl do Opavy. Poté jsme jeli autobusem něco přes asi 2 hodiny a dojeli jsme do 

Karlovy Studánky. Z Karlovy Studánky jsme šli na výšlap přes Bílou Opavu až na Barborku. 

Cesta se mi zdála chvílemi nekonečná. Jak jsme ušli tu nekonečnou stezku, tak jsme si u 

Barborky dali dobrou polévku. Asi po 30 minutách odpočinku jsme šlapali na Praděd a těšili 

jsme se na krásný výhled na Jeseníky, bohužel byla veliká mlha. Na Pradědu jsme si dali 

krátkou přestávku. Pak už jsme šli z kopce dolů na Ovčárnu a odtamtud autobusem do Karlovy 

Studánky. V Opavě jsme se zastavili v obchodním centru. Potom jsme rychle spěchali na vlak, 

který nás zavezl domů.                              Vojta 

 

V sobotu 15. října jsme se sešli na vlakovém nádraží v Bolaticích. Jako dozor s námi jeli 

manželé Praskovi a paní učitelka Andrea Pavlíková. Tam nám paní učitelka vysvětlila dvě hry. 

První z nich byla, že nás rozdělili do tří skupin a museli jsme nasbírat co nejvíce podpisů od 

náhodných lidí. Ta druhá byla, že paní učitelka nám dala tři kolíčky a my jsme je museli 

připnout někomu tak, aby si toho nevšimnul, když paní učitelka zakřičela "klíště stop" tak ten, 

kdo měl na sobě připnutý kolíček, musel splnit nějaký úkol.  

Nejdřív jsme jeli vlakem do Opavy a potom jsme přestoupily na autobus a ten nás zavezl až do 

Karlovy Studánky. Tam jsme se na chvíli posadili, posvačili, vyfotili a šli jsme dál. Šli jsme po 

takové lesní stezce a sem tam se objevily dřevěné mosty a žebříky. Čím víc jsme stoupali, tím 

byla větší zima a objevoval se sníh, ale nám to nevadilo. Po dlouhé cestě jsme dorazili na 

horskou chatu Barborku. Tam jsme si na chvilku odpočinuli a převlékli se do suchých věcí. 

Skoro všichni jsme si dali vývar, abychom se trošku zahřáli a vyrazily jsme dál. Ještě jsme se 

zastavily u hromady sněhu, tam jsme si dali skupinovou fotku. Cestu jsme si zkrátili tím, že 

jsme po sobě házeli sněhové koule a naschvál jsme se shazovali do sněhových kup. Když jsme 

dorazili na vrchol, tak první co jsme udělali, bylo to, že jsme se vyfotili se sochou děda Praděda. 

Na chvilku jsme se posadili, mohli jsme si koupit horkou čokoládu, čaj, nebo nějaký suvenýr. 

Cesta dolů se zdála kratší. Potom jsme všichni došli na Ovčárnu, odkud nám jel autobus na 

Hvězdu, tam jsme vystoupili a za chvilku nám jel autobus zpátky do Opavy. V Opavě jsme 

přestoupili na vlak a jelo se domů. Na nádraží v Bolaticích jsme se rozloučili a všichni jsme 

zamířili domů. Bylo to super a určitě bych si něco podobného zopakovala.              Nela 

 

Naše paní učitelka nám opět naplánovala super akci, která se konala v sobotu 15. října.  Náplní 

výletu byl výšlap z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy směr Praděd.  

Sraz byl v 6:30 na vlakovém nádraží v Bolaticích, kde se nás sešla skoro celá třída. Vlak nás 

poté přepravil do Opavy, kde byl přestup na autobus, který dopravil celou posádku do Karlovy 

Studánky. Po spočítaní všech účastníku jsme se vydali údolím Bíle Opavy, kde jsme se brodili 

přes lávky, žebříky a přeskakovali po kamenech, které oblévala voda, na Praděd. Po celou dobu 

jsme hráli hry, u kterých jsme zažili spoustu legrace, stop klíště a nasbírat co nejvíce podpisů 



od kolemjdoucích lidí .  Ani jsme se nenadáli a už nás vítala restaurace Barborka, kde jsem 

se šli zahřát teplou polívkou a načerpat silu. Po dlouhém odpočinku jsme se vydali na samotný 

Praděd. Cestou nahoru jsme si užívali sněhu a koulovali se. Jakmile jsme dosáhli vrcholu tak 

byla pořízena společná fotografie na památku a také důkaz pro rodiče .  Tam na nás teprve 

dolehla pořádná zima a proto nám přišlo vhod teplé kakao. Po krátké pauze jsme opět šlapali 

dolů na Ovčárnu a poté návrat autobusem do Opavy. Tam byl krátký rozchod a všichni 

spolužáci včetně mě vyrazili do obchodního domu Breda.  Když přišel čas, tak následoval 

přesun na vláček a tradá domů….  

Byla to pěkná sobota plná zážitků, děkuji.                                                        Adéla  

 

Na vlakové nádraží v Bolaticích jsme přijeli v 6:30, protože v 6:45 hodin měl jet vlak. Tak jsme 

čekali. Když přijel, nastoupili jsme a v Kravařích přestoupili na jiný vlak, který nás dovezl do 

Opavy, odkud jsme jeli autobusem do Karlovy Studánky a dál už jsme šli pěšky. Na výlet jelo 

16 lidí z 18 a po celou dobu jsme hráli hru s kolíky (klíšťaty). Když jsme měli kolík u sebe, 

museli jsme ho předat ostatním tím způsobem, že jsme je připnuli na oblečení nebo na jejich 

ostatní věci, ale tak, aby si nás ten komu jsme jej chtěli připnout, nevšiml. Postupně jak jsme 

šli výš a výš, začínala být větší a větší zima. Když už jsme byli alespoň na polovině cesty do 

restaurace Barborka, začínal se objevovat sníh a asi o půl hodiny později byl sníh skoro všude, 

tak občas prosvištěla vzduchem sněhová koule a sem tam se ozvalo „Au“. Po chvíli se konečně 

začalo objevovat slunce, a tak jsme nějakou dobu šli s botami plnými vody, protože jsme šli 

tajícím sněhem, takže když jsme vyšli na Barborku, dali jsme si pauzu. Snědli jsme polévku a 

něco menšího k pití a pak jsme pokračovali dále nahoru k cíli naší cesty. Cestou se udělala mlha 

a nešlo vidět víc než na 10 metrů. Po nějaké té chvíli jsme se dostali do cíle, tak jsme se vyfotili 

se sochou Praděda a chvilku jsme tam pobyli. Potom už jsme zamířili dolů. Dolů se šlo o hodně 

hůř než nahoru, bolely nás nohy a cesta sem tam klouzala. Když jsme přijeli autobusem na 

Hvězdu, kde to bylo úplně beze sněhu, tak mě to trochu překvapilo, po sněhu, co byl nahoře, 

byl trochu nezvyk nevidět ani trochu sněhu. Autobus nás dovezl zpět do Opavy a v Opavě jsme 

se zastavili v obchodním centru Breda, kde jsme pobyli asi 20 minut, ale pak jsme vyrazili na 

vlakové nádraží, odkud už jsme jeli do Kravař, tam jsme přestoupili, a dojeli jsme na nádraží 

v Bolaticích a následně jeli domů.                                                                 Jakub  

Máme tady druhý měsíc školy a s ním i další akci přichystanou naší p. tř. uč. Andreou 

Pavlíkovou. Začátek akce se konal v sobotu 15. 10. v 6:30 na vlakovém nádraží v Bolaticích, 

kde nám byly vysvětleny všechny informace. Jeli jsme vlakem z Bolatic do Opavy a autobusem 

z Opavy do Karlovy Studánky. Odtud jsme šli pěšky na Praděd stezkou, zvanou Bílá Opava. 

Uprostřed stezky jsme spatřili první sníh, ten společně s nadmořskou výškou přibýval, až jsme 

měli promočené boty skrz na skrz. Došli jsme k chatě jménem Barborka, zde naučná stezka 

skončila. Odpočinuli jsme si v již zmíněné chatě a opět se vydali na cestu k Pradědu. Po 

dosažení vrcholu této hory jsme si udělali fotku a sešli zpět k chatě. Tady čekal autobus, kterým 

jsme se dostali dolů, přestoupili na druhý a jeli zpět z Karlovy Studánky do Opavy, a pak 

vlakem “hurá domů“.                                                                                    Tom 



Sraz byl v 6:30 hodin ráno na vlakovém nádraží. Jelo nás 16  dětí + paní učitelka a manželé 

Praskovi. V 6:42 hodin jsme vyjeli z Bolatic. Jeli jsme jenom chvíli, ale během cesty jsme hráli 

různé hry. Paní učitelka nás rozdělila do tří skupin, úkolem bylo nasbírat co nejvíce podpisů. 

Také jsme hráli ,,klíště'', naše třídní učitelka přinesla 3 kolíčky. Úkolem bylo připnout jej 

kamarádovi na bundu, nebo také na batoh. Když se ozvalo ,,klíště stop'', pak žák, který měl 

kolíček,  musel plnit úkoly. Byla to moc vtipná hra. A tyto hry jsme hráli během celého výletu. 

Poté jsme vystoupili a rychle se přesunuli na jiný vlak. Opět jsme jeli jenom chvíli. Jakmile 

jsme vystoupili, měli jsme chvíli čas, tak jsme sbírali podpisy. Poté jsme jeli autobusem, tato 

cesta byla již delší, jeli jsme asi 1 hodinu a 30 minut. Jakmile jsme vystoupili, tak už jsme šli 

pěšky. První cesta nebyla nijak obtížná. Všude byl sníh, to se mi líbilo nejvíce, viděla jsem sníh 

v říjnu. Druhá cesta už byla malinko obtížnější, byli tam kameny, větve, také voda, ale stálo to 

zato. Jakmile jsme vyšli nahoru, byli jsme na Barborce. Odpočinuli jsme si, najedli se polévky, 

načerpali síly  a šlapali další 2 kilometry. Nahoře už bylo sněhu po kotníky. Byla mlha a také 

zima, ale dalo se to zvládnout. Poté co jsme vyšli na Praděd, měli jsme radost, že jsme tuto túru 

tak statečně všichni zvládli. Koupili jsme si nějaké suvenýry, udělali pár fotek a šli zpátky. Dole 

pro nás přijel autobus, ten nás zavezl do Opavy. V obchodním centru Breda jsme měli 15 minut 

volného času, abychom si mohli něco pěkného koupit. Jel nám vlak do Bolatic a vrátili jsme se 

v 18:30 hodin. 

Školní výlet byl nejlepší, bavila jsem se opravdu skvěle a určitě bych jela znovu. 

 

                                                                                                                   Barbora Švanová 8.A 

Praděd 

Dne 15. září jsme jeli s třídou na Praděd. O půl sedmé jsme měli sraz na vlakovém nádraží 

v Bolaticích, kde jsme byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina dostala blok, do kterého 

jsme  měli sbírat podpisy od lidí během celého výletu. Také se hrála hra s kolíčky, které jsme 

nenápadně připínali ostatním. Vlakem jsme jeli až do Opavy a poté přestoupili do autobusu. 

Autobus nás dovezl do Karlovy Studánky, z které jsme šli po cestě k malému parkovišti. Od 

parkoviště jsme pokračovali Bílou Opavou s mnoha žebříky, lávkami a schody. Když jsme 

přišli na rozcestí, vydali jsme se cestou na Barborku, kde jsme si dali polévku a pokračovali. 

Cesta k Pradědu rychle utekla, ale ani jsme si nevšimli, že je Praděd před námi, jelikož byla 

velká mlha. Nahoře jsme se všichni vyfotili a posvačili. Z Pradědu jsme sešli na Ovčárnu, 

z které jsme jeli autobusem na Hvězdu. Tam jsme přestoupili do autobusu, který nás zavezl do 

Opavy. V Opavě jsme došli k Bredě, kde jsme měli chvíli rozchod a poté jsme šli na vlak. Po 

příjezdu do Bolatic jsme se rozloučili a šli domů. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další 

podobné akce. 

                                                                                                                         Hanka 


