Škola v přírodě VARVAŽOV: 17. 6. – 21. 6. 2019
Každým rokem naše škola jezdí na
týdenní pobyt do přírody. Pobyt je určený pro
žáky 4. a 5. třídy. V letošním roce jsme se
vydali do rekreačního střediska ve Varvažově.
Po příjezdu jsme byli mile překvapeni
z tamního prostředí. Středisko leží vedle řeky
Skalice, což bylo ideálním místem v teplém
počasí. Pro vybití energie jsme měli k dispozici
dvě hřiště. A čistý vzduch nám zajišťovaly
stromy okolních lesů. Výborné prostředí
k různým aktivitám, kterých opravdu nebylo
málo. Našim celotýdenním tématem byl
„PRAVĚK“.
Nejvíce se mi líbila šipkovaná. Vyráběli jsme výrobky z hlíny, odlitky ze sádry a barvili na
textil.
Natálie Divišová /4. třída/
Nejvíce se mi líbilo ve vodě, šipkovaná a hra na
schovávanou. Bylo to úžasné.
Kateřina Šaňková /4. třída/
Mně se líbilo, že jsme se neučili. Bavily mě hry, které
vymyslela paní učitelka. Kuchyně byla výborná. Byla
sranda.
Anička Viktorová /5. třída/
Nejvíc jsem byla nadšená z koupání. Vařili moc dobře, vše
mi chutnalo. A také se mi moc líbila stezka odvahy.
Sára Mráziková /5. třída/
Mají tu dobré obědy. Je tady čistá řeka plná obrovských
balvanů. Bavilo mě stavět bunkry v lese.
Jana Dvořáková /5. třída/
Na škole v přírodě se mi líbilo to, že jsme se mohli koupat. Ještě jednou bych šla na stezku
odvahy. Nelíbilo se mi, že naše chatka byla více hlučnější. Bylo to prostě úžasné.
Marie Jirušová /5. třída/

Chutnaly mi obědy. Líbilo se koupání a zdejší
prostředí.
Nela Šimánková /5. třída/
Mně se strašně líbila šipkovaná. Také se mi
líbilo vyrábění mlýnků. Jak si paní učitelka
hrála na Boženu, když v řece prala prádlo.
Super bylo modelování z hlíny a odlitky ze
sádry. Užila jsem si pískové hřiště, když jsem si
zahrabala nohy, a také při hraní přehazované.
Martina Ambrózaiová /4. třída/
Mně se nejvíc líbila řeka, protože jsme se koupali. Bavily mě procházky do Ostrovec a
Varvažova. A hodně jsem se pobavila u šipkované.
Karolína Řandová /4. třída/
Stezka odvahy byla nejlepší, stavění bunkru, koupání v řece
a hraní nohejbalu.
Adrian Ambrózai /5. třída/
Líbilo se mi, když jsme hráli karty. Bavilo mě hrát nohejbal.
Líbilo se mi v řece a vyrábění mlýnků z větviček.
Dominik Janač /4. třída/
Nejvíce ze všech zážitků mě bavil výlet do Varvažova a do
Ostrovec. Nacházeli jsme různé rostliny a ty jsme hledali
v knížce bylin. Hráli jsme šipkovanou. Dělali jsme mlýnky ze
dřeva. Večer a o odpoledním klidu jsme hráli karty. Každý
den jsme si vyzkoušeli něco nového.
Šimon Hrudka /4. třída/
Bavila mě stezka odvahy. Koupání v řece.
Tomáš Peterka /5.třída/
Nejvíce se mi líbila šipkovaná a pobyt u vody. Bylo dobré brouzdat se ve vodě. Jsem ráda, že
jsem mohla zažít velkou zkušenost.
Natálie Poskočilová /4. třída/
Ze všeho nejvíc se mi líbilo v řece, šipkovaná a
vyrábění.
David Horák /4. třída/
Nejvíc se mi líbilo koupání v řece. Že jsem
potkala nové kamarády. Šipkované byla hrozně
dobrá, ale mrzí mě, že nám nakladač přejel úkol
č. 10.
Julie Šaňková /4. třída/

Nejvíce se mi líbila šipkovaná a koupání. Rád jsem hrál karty – prší. Také se mi líbilo vyrábění.
A když jsme chodili nakupovat do sousedních obchůdků.
Jakub Vejšický /4. třída/
Nejvíc se mi líbila řeka. Dělali jsme různé věci, vyráběli z klovatiny, sádry a hlíny.
Anežka Kortusová /4. třída/
Líbilo se mi, že jsme v noci svítili baterkami. Líbila
se mi šipkovaná. Jak jsme byli v řece a čvachtali
jsme se.
Martin Dobřemysl /4. třída/
Nejvíc se mi líbilo, že jsme hráli šipkovanou.
Vyrábění z hlíny a sádry bylo super. Hezké bylo
večerní čtení paní učitelky.
Tereza Václavíková /4. třída/
Nejvíc se mi líbily obědy, protože mám rád jídlo.
Líbil se mi výlet do Varvažova. Hezké byly pěší túry.
Tomáš Seják /5. třída/
Mně se nejvíc líbilo koupání. A jak jsme hráli
vlajkovanou.
Alena Justichová /5. třída/
Líbilo se mi, že jsme se mohli koupat. Bavila mě stezka odvahy. Moc mě potěšilo, že se k nám
do chatky přestěhovala Barča (naše zdravotnice).
Valérie Vandasová /5. třída/
Chutnalo mi jídlo, bavilo mě hrát nohejbal a rybařit.
David Havelka /5. třída/
Bavil mě nohejbal, rybaření a stavení bunkrů.
Adam Pták /5. třída/
Celý týden nám přálo počasí a „dovolenou“ jsme si
naplno užili. Některé děti se těšily domů, některé by
si pobyt rády prodloužily.
Škola v přírodě je fajn a nyní už se těšíme na
dovolenou se svými rodinami.
Hezké prázdniny přejí
žáci a žákyně 4. a 5. třídy
Dana Šindelárová
Jana Malečová
Barbora Matějková
Miroslava Kotápišová

