
Turistický kroužek  ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2  byl opět pozván na  

družební návštěvu do  České Lípy. 

 

První výpravou letošního školního roku 2013/2014 byl dvoudenní výlet do České Lípy.  

Ve středu ráno 16.10.2013 jsme si před vlakovým nádražím v Lovosicích naložili spacáky a 

upečené zásoby na snídani do doprovodného osobního vozu a nasedli jsme do vláčku směr 

Česká Lípa. V České Lípě jsme se vydali k Základní škole Slovanka, kde na nás čekala již 

paní učitelka prvního stupně Mgr. Jana Pacltová. S ní jsme se vydali pěšky do místa, které leží  

jižně od Nového Boru, poblíž obce Skalice. Tam byla v roce 2002 uznána obora Skalice, která 

je nejmenší oborou českolipského okresu. Jejím uživatelem a držitelem je Jaroslav 

Tatarkovič, který pochází z Lovosic. Věnuje se chovem jelení a dančí zvěře.  Mohli jsme 

z blízkosti obdivovat jeleny a daňky, což se nám nikdy v přírodě nenaskytne. Pan Tatarkovič 

nám velmi poutavě vyprávěl o vzniku obory i o práci a 

radosti, které mu obora dává. 

 Zpět do České Lípy jsme jeli vlakem. Po obědě a krátkém 

odpočinku jsme se vydali na exkurzi po škole. Udiveni jsme 

byli především technickým vybavením školy, líbili se nám i 

obě tělocvičny, počítačové učebny a prostorné šatny.  

Na žíněnkách z tělocvičen jsme si utvořili v učebně mediální 

výchovy pěkné spaní, rozestlali jsme si své spacáky a šli 

jsme na zahradu školy. Tam se konaly 2. Jablečné slavnosti. Všichni jsme ochutnali mošt ze 

školního lisu a výborné štrůdly, vyrobené žáky při hodinách vaření.  Rodiče místních dětí 

nosili do soutěže své výrobky z jablek, a sešlo se jich opravdu hodně. Jak výrobků, tak i 

rodičů. 

Pro děti byla připravena spousta soutěží a také velký oheň s možností opékáním buřtíků. U 

ohně pak hrála živá hudba, kterou zajistila právě naše paní učitelka Kočišová Jitka. Akce byla 

velice pěkná. 

Druhý den jsme uklidili, rozloučili jsme se se školou, kde se nám moc líbilo a vydali se na 

návštěvu zdejšího krásného a rozsáhlého vlastivědného muzea. Po prohlídce muzea jsme se 

občerstvili pizzou podle své chuti a odebrali jsme se na vlakové nádraží. Plni 

nezapomenutelných zážitků a také trochu unaveni jsme se navrátili zpátky domů do Lovosic. 


