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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018 – RŮŽENÁ (11. 6. – 15. 6) 

 
Jak se již stalo na naší škole 

zvykem, koncem školního roku 

jezdí žáci 4. a 5. ročníku na školu 

v přírodě. Ani letos tomu nebylo 

jinak. Tentokrát jsme vyrazili ve 

složení: 4. třída s vyučující Mgr. 

Romanou Ladickou a 5. třída pod 

vedením paní učitelky Anny 

Bělkové, BBus. Naše 

„dospělácké“ trio uzavírala 

Andrea Veselá, která na naší 

škole působí jako asistentka 

pedagoga ve 2. třídě. 

 

Tématem letošní školy v přírodě byla Cesta kolem světa. Toto téma nás nadchlo 

hlavně kvůli kreativitě, které je, i přes pečlivě připravený harmonogram, někdy 

dost zapotřebí. Žáci z České republiky hned první den vycestovali do Spojených 

států amerických. Následující dny pokračovali přes Čínu do Afriky, Austrálie, 

Řecka, Španělska, Brazílie, až opět zamířili zpět k nám domů, do naší rodné 

vlasti. 

  

I přes nepřízeň počasí, která 

se nás držela dva dny, jsme se 

nedali a nepodlehli trudomyslnosti. 

Zjistili jsme, že hry se dají hrát i 

uvnitř jídelny, na zastřešené terase, 

v chatkách a že nepřízeň počasí 

někdy může být i výhodou, to když 

jsme byli pozváni na diskotéku, 

kterou pořádala sousedící pražská 

škola. Od středy odpoledne již bylo 

lépe a my vyrazili opět do lesa a na 

hřiště za vzděláním i zábavou. 
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Kromě stezky odvahy, která vedla hustým lesem osvětleným barevnými 

svítícími kroužky,  jsme měli možnost vyzkoušet si své pohybové dovednosti na 

vystavených balančních prvcích od jedné písecké firmy. Tento program nebyl 

původně plánovaný, ale jak se psalo již na začátku, improvizace je někdy třeba, 

obzlášť když je tomu nakloněna i finanční dotace ze strany školy . A tak si děti 

mohly vyzkoušet i lijány a průchod pralesa s krokodýly pod nimi… 

 

Pečlivě jsme o našich aktivitách podávali zprávy na Facebooku školy, aby 

snad rodiče nepropadali strachu o své drahé dcerušky a synáčky.  

 

Škola v přírodě letos, stejně tak 

jako loňský rok, skončila bez vážného 

zranění. Unavené, ale snad i trochu 

šťastné děti jsme předali v pátek ve 12 

hodin rodičům, kteří již netrpělivě 

vyčkávali na náš příjezd.  

 

Anna Bělková   

 

 

 


