
První terénní výjezd geografického kroužku 

Od pátku 1. 11. do neděle 3. 11. jsme se v rámci geografického kroužku KGeo zúčastnili 
historicky prvního terénního výjezdu. Útočištěm výletu se díky svému vhodnému umístění 
stala horolezecká chata v Tisé. Výjezdu se zúčastnilo celkem 18 žáků, společně se čtyřmi 
dospělými z organizačního týmu KGea.  

V pátek večer jsme se vlakem a autobusem dopravili právě do Tisé, kde jsme si ještě ten den 
zahráli geografické aktivity, při kterých jsme se zase o něco víc vzájemně seznámili. Počasí 
nám sice příliš nepřálo (mlha, zima, déšť a viditelnost asi na 20 metrů), ale ani to nás 
neodradilo (jsme přeci geografové a s nástrahami počasí musíme počítat). A tak jsme druhý 
den vyrazili procvičit geomorfologické tvary do Tiských pískovcových skal, přes které jsme 
se vydali na stolovou horu Sněžník. Odtud zpátky do chaty, kde jsme se večer, tou dobou již v 
teple, učili o počasí a jak ho můžeme sami předpovědět. Jak uvedli v článku pro KGéčko 
kluci ze sekundy, dohromady jsme ušli asi 1 650 000 cm.  

V neděli jsme se ráno hned po snídani sbalili a autobusem se přemístili do Ústí nad Labem. 
Tady jsme si vyzkoušeli pro změnu průzkum v sociální geografii tím, že jsme vypracovali 
SWOT analýzu. Na jedno dopoledne jsme se vžili do rolí místních obyvatel, obchodníků 
a turistů. Vymysleli jsme několik klíčových otázek a po skupinkách se ptali lidí, jak se jim 
ve městě žije a jak se tam cítí. V pozdním odpoledni, kdy už se viditelnost trochu zlepšila 
jsme vylezli na Střekovskou vyhlídku, kde jsme zhodnotili dopolední průzkum a taky zde 
celou akci zakončili. Potom jsme sešli na ústecké nádraží, odkud jsme se s mírným 
zpožděním vydali na cestu domů, zpátky do Prahy.  

Za organizační tým KGea hodnotíme výjezd jako vydařený, věříme, že se i zúčastněným 
žákům líbil a už teď se těšíme na další výjezdy! 


