Na výpravě okolo plzeňských řek
Nastupující podzim ve
školních lavicích nám, žákům tercie
Sportovního gymnázia Plzeň,
zpestřila výprava kolem plzeňských
řek. Místo do školy jsme zamířili do
terénu, konkrétně k Mlýnské strouze.
Tady jsme se rozdělili do dvou
skupin – na kluky a holky. „Pánskou
partu“ si vzala na starost paní
lektorka Iva, která nám povídala o
plzeňských řekách.

Po úvodním seznámení se s řekami jsme si
zahráli hru - Iva nám rozdělila kartičky s
obrázky a naším úkolem bylo rozeznat, kdy se
jedná o obrázek z minulosti nebo naopak ze
současnosti. Součástí hry bylo také najít místo,
kde se daná situace z obrázku nachází. Na závěr
jsme vše krátce odprezentovali spolužákům.

Následovala cesta k řekám – pro nás
velmi zajímavá procházka. Naše kroky
směřovaly kolem fotbalového stadionu,
konkrétně až k soutoku Mže a Radbuzy, ze
kterých vzniká Berounka.

Nastal čas na zaslouženou svačinu. Během ní jsme
vytvořili dvojice a dostali od Ivy pracovní listy. Tentokrát
byl tématem tok řeky. Naučili jsme se mnoho nových věcí,
které se nám v životě určitě budou hodit. A když už jsme
věděli, jak to v přírodě chodí, dostali jsme možnost si
lehce zasportovat, ale pozor! Zasportovat v tématu.
Zaběhali jsme si, jako kdyby se z naší skupiny stala jedna
velká řeka. Běhali jsme v rytmu toku řeky: pomalu, rychle,
do strany, zase zpět a tak dále. Určitě si to dokážete
představit. Zbývající čas jsme využili pro pantomimu z
oblasti vodstva.

Od Berounky jsme se vydali do parku za
nákupním centrem Plaza a cestou se často
zastavovali a vysvětlovali si důležitost řek. Kromě
jiného jsme se dozvěděli, jak se řeka čistí a v té
souvislosti jsme mluvili také o znečišťování vodních
toků. Jednoznačně jsme se shodli, že vyhazovat
odpadky v okolí řeky je vážně hloupé. V parku za
Plazou jsme se ještě pozastavili u vzniku povodní.

Celodenní akce byla u konce a my se rozešli do svých domovů nejen s úsměvem na
tváři, že jsme strávili hezký den, ale i s hlavou plnou zajímavých novinek a informací.
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