Kyjovské údolí
Jana Blechová
Má oblíbená krajina

Kyjovské údolí se nachází v obci Kyjov v Českém Švýcarsku.
Na začátku vesnice se nám rozprostře hladina Kyjovské přehrady,
která slouží k rekreaci. Podél vesnice se na loukách pase hovězí dobytek
nebo koně. V obci se nachází lidové dřevěné stavby.
Po turistické značce z Kyjova se dostaneme do Kyjovského údolí,
kterým protéká říčka Křenice. Je útočištěm různých živočichů a rostlin.
Můžeme vidět pstruha obecného, ledňáčka říčního a vydru. Stezka vede ke
státním hranicím do Německa. Údolí charakterizuje pětikilometrový
dlouhý kaňon. Hluboké zalesněné údolí je na obou stranách vroubené
mohutnými pískovcovými skalami. Mezi nimi se otevírají menší rokle.
Některé skalní věže jsou cílem horolezců. Lesy jsou bohaté na houby
a borůvky.
Podél cesty jsou zpřístupněny zajímavé skalní útvary
s vyhlídkami. Dobrodružné výstupy vedou skalními úzkými průchody
po dlouhých schodech na Kyjovský hrádek s pozůstatky středověkého
sídliště a na vyhlídku Kinských. Z vyhlídek jsou vidět skalní útvary Lví
doupě, Holubice, Trojčata a Bratrské kameny. V zimě je nejkrásnější
jeskyně víl kde se vytváří krápníkové útvary.
Kyjovské údolí je romantické, dobrodružné a pro děti pohádkové.

Moje oblíbená krajina
Linda Klabzubová, 6.A

Budu popisovat kopce u mé babičky na Moravě.
Z kopce jde vidět rozlehlá krajina-louky, na kterých lítají
motýli, včely jak sedají na kytky, a ty zrovna rozkvétají. Aneb
jsou na stromech jablka, hrušky, švestky i jiné plody. Jdou
vidět domy a jejich krásné zahrady. Na kole jezdí lidé,
odjíždějí na výlet, dovolenou a tak. Také zpívají ptáci, rodí se
jim nová mláďata.
Zase kousek je podzim a z lesa voní jehličí a houby a jsou tam
vidět prasečí stopy. Ježci, jak jsou zahrabaní pod listím,
veverky skáčou ze stromu na strom a dělají si zásoby.
A také v zimě, jak je zasněžená krajina. Leskne se sníh.
Z domů se kouří z komína. Nejhezčí je jak právě sněží. A skoro
vždy je modré nebe.

Má oblíbená krajina
Natálie Krpejšová
Mým oblíbeným místem se stal Malšín na Šumavě.
Na Malšíně je nádherný výhled. Vidíte mnoho nádherných
lesů, které jsou krásně zelené s čistým ovzduším. Také v malšínských
lesích rostou borůvky, brusinky a zdravé houby.
Na Šumavě pramení naše řeka Vltava. Část můžete sjet na
kánoi. Poblíž je i nově vybudovaná nádherná stezka v korunách
stromů.
Malšín má též obrovskou a nádhernou kapličku
s dalekohledem, kterým můžete pozorovat okolí.
Líbí se mi zde, protože tam mají čistý vzduch a zelené lesy. Lze
chodit na nádherné procházky. Malšín je prostě nádherný …..

