Zoo Větrovy, Chýnovské jeskyně - 15. 5. 2019

Tábor

My, žáci 2. a 3. třídy, jsme se ve středu 15. 5. vydali za dohledu našich paní
učitelek a paní asistentek na školní exkurzi. Věděli jsme, že navštívíme ZOO
Větrovy v Táboře. Paní učitelka nás nejdříve seznámila s bohatou historií města.
Město Tábor je okresním městem v Jihočeském kraji. Leží 50 km severně od
Českých Budějovic a je druhým největším městem v tomto kraji. Protéká jím řeka
Lužnice. Lákadlem pro návštěvníky je zejména historie husitského hnutí. Založení
města navázalo na tradici husitských náboženských poutí. Zakladatelé města,
pocházející z celých Čech, byli odhodláni vytvořit nové společenství, odmítající
lidské zákony a řídící se pouze zákonem Božím. Zpočátku zde byly realizovány
ideály křesťanského komunismu, tedy dobrovolného společenství majetku. Nově
příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí na náměstí. Takto sebraný
majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb. Teoreticky si byli
všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu. Občané se nazývali táborité.
Paní učitelka nás také seznámila s osobnostmi spojenými s tímto městem.
Dozvěděli jsme se tak velmi zajímavé informace o Mistru Janu Husovi, o Janu
Žižkovi z Trocnova a o husitských válkách. Není divu, že už jsme nemohli dospat a
těšili se, až vyrazíme.
Naší první zastávkou byla zoologická zahrada ve Větrovech. Po vydatné svačině
jsme se za doprovodu slečny ošetřovatelky vydali na průzkum. Někteří druháci byli
v ZOO úplně

poprvé. Tato ZOO je největší zoologickou zahradou na jihu Čech se zaměřením na
ochranu ohrožených druhů u nás i ve světě. V současné době si tady můžeme
prohlédnout přes dvě stě zvířat, přičemž více než třetina z nich patří mezi
chráněné a ohrožené druhy. My jsme se především seznámili se životem zubra
evropského, tygra ussurijského, vlka arktického, makaka jávského, medvěda
hnědého, či medvěda baribala. Někteří z nás však nejvíce obdivovali surikaty a
samozřejmě lva, krále všech zvířat.
V útulné restauraci jsme poobědvali maminkami připravený oběd a zahřáli se
čajíčkem nebo si smlsli na dobré horké čokoládě se šlehačkou. Venku se mezitím
rozpršelo, ale ani déšť nás neodradil podniknout další výlet.
Směrem na východ od Tábora leží národní přírodní památka – Chýnovská jeskyně.
Podle pověsti jeden skalník při práci ztratil kladivo v jedné z puklin. Při snaze získat
ho zpět se musel protáhnout úzkým otvorem, který se postupně rozšiřoval…
V jeskyni jsme sestupovali asi po 380 schodech do hloubky necelých 50 m pod
povrch země. Byla tu tma a někteří se trošku báli. Celou trasu jsme ale nakonec
statečně zvládli projít všichni.
Byl to skvělý den a už se těšíme na další zajímavé výlety 😊.
Žáci 2. a 3. třídy

