
 
 
 
 
 

Škola v přírodě Varvažov: 13. 6. – 17. 6. 2022 

Po dvouleté koronavirové pauze mohli žáci 4. a 5. ročníku opět vyrazit na 

školu v přírodě. V letošním školním roce se stalo jejich útočištěm rekreační 

středisko nedaleko Varvažova. V Mirovicích tedy naložili do autobusu své 

„loďáky“ a vydali se 

vstříc dobrodružství. 

Mnozí poprvé bez 

rodičů. 

 Celý pobyt se 

nesl v duchu starých 

Slovanů. Na začátku 

tak byly děti rozděleny 

do tří kmenů s názvy inspirovanými slovanskou  mytologií – Vesny, Dodoly 

a Peruni. Na ty pak čekal týden plný her, soutěží, tvoření, poznávání a putování 

časem i přírodou, které pro všechny připravily hlavní náčelnice – třídní učitelky 

Jana Malečová a Anna Bělková. 

Hned v pondělí se kmeny vydaly na 

dobrodružnou výpravu do lesa, během níž 

tvořily mapy, sbíraly přírodniny do Alfa boxů 

a plnily paměťové, vědomostní i  pohybové  

úkoly. V úterý se seznámily se slovanským 

božstvem, tradicemi, svátky, slavnostmi a obřady. V lese vytvořily „stromové“ 

masky bohů z hlíny, u nichž později předvedly rituální tance  za doprovodu 

rytmických nástrojů. Tance byly zjevně účinné, neboť „táboroví“ bohové nám byli 

téměř celý týden příznivě 

nakloněni. Ve středu se děti 

věnovaly starým řemeslům. 

Nejdříve si zahrály 

„řemeslnou“ strategickou 

hru, poté se



 samy proměnily v hrnčíře a vyráběly 

hliněné misky. Odpoledne přijela paní 

Lucie Pazderníková, která nám 

ukázala, jak se rýžuje zlato. Všichni pak 

měli možnost si tuto činnost 

vyzkoušet. A protože kempem protéká 

„naše“ zlatonosná Skalice, každý 

vyrýžoval nějakou tu zlatinku, za což 

obdržel diplom profesionálního 

rýžovače. Čtvrtek byl trochu strašidelný. Po soutěžích 

a výrobě luků a šperků dorazila do tábora bouřka. 

Téměř nikdo se nebál, vždyť v našich řadách byli 

samotní Peruni, ovšem pro jistotu většina dětí 

přečkala 

řádící živel 

v náčelnické chatce😉 Zkoušku 

odvahy při noční stezce tak již (skoro) 

všichni zvládli bez větších obav. A byl tu 

poslední den – balení, předávání 

diplomů a sladkých medailí, ale hlavně 

návrat domů, kde již čekali netrpěliví 

rodiče, jimž jsme předali jejich trochu 

zmožené a snad i šťastné potomky.                                 

Andrea Veselá  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


