
Škola v přírodě Rokytnice nad Jizerou 
(23. 5. - 27. 5. 2016)

Milí rodiče,

víme, že jste plni očekávání a těšíte se 
na zprávy od Delfínků a Sluníček.
Trošku nás pozlobil signál, jsme v ďo-
líku, a to je ta jediná úplně nejmenší  
nepříjemnost, která nás tady potkala, 
proto jsme se hned nehlásili.
Jsme také hodně zaneprázdněni,  
počasí nám přeje, spadla asi jedna nebo 
dvě kapičky, jinak se na nás stále směje  
sluníčko. Čas trávíme venku, je tady  
tolik krásy, kterou chceme vidět, tolik 
věcí, které chceme poznat, abychom 
vám měli co vyprávět.
Cesta do Rokytnice proběhla hladce. 
Chata je útulná, pokojíčky hezké, dobře 
se nám tu bydlí. Kolem chaty je si kde 
hrát. Lesy kolem nám nabízejí spoustu 
dobrodružství, a věřte, že si to spolu  
s dětmi užíváme. Jak je všem známo,  
v Krkonoších žije Krakonoš a ten náš 
zde ukryl vzácný poklad. A my, zvě-
daví a odvážní, hádejte? Nu přeci ten 
poklad? Kdo by ho nehledal? Hledáme 
všude, různými způsoby, všemi směry.
Za prvním dobrodružstvím jsme se  
vydali hned v pondělí odpoledne. 
Huťský vodopád, je to to pravé mís-
to? Najdeme tu to, co hledáme? Cestu 
jsme si krátili hrami: v horách jsme uhý-
bali lavině, naháněli ocásky, které nám  
zničeho nic koukaly z kalhot, když jsme 
se proměňovali v lesní zvířátka, aby-
chom potají a nerušeně mohli projít  
lesem. Stálo to za to...
V úterý ráno se u nás jen tak mimocho-

dem zastavili pašeráci. Kdo to byli ti  
pašeráci? Jak to zjistit? Nu tak jsme si, 
kde jinde než v lese, na ně zahráli.
Také jsme se trochu učili matemati-
ku, třeťáčkové pro prvňáčky nacvičili  
a předvedli anglické divadlo.
Probuzení ve středu provázelo napětí  
a očekávání. Jedeme na výlet. Dokonce 
na celý den. To bude něco. A bylo. Aby 
nám sluníčko stále svítilo, zpívali jsme 
mu cestou, i novou písničku jsme pro 
něj složili i jsme mu zatancovali. Jak se 
vyrábí krásné skleničky jsme se dozvě-
děli ve sklárnách v Harrachově. Těšte 
se na dárečky! Procházkou lesem jsme 
narazili na Liščí stezku. Stali jsme se na 
chvilku liškami. Potichounku jsme se  
plížili i stezkou včelí, až k svatému  
Ambrožovi a opět se dali do hledá-
ní našeho pokladu. Najednou, ta krása  
a nádhera, údivem jsme oněměli, před 
námi se rozprostřely Mumlavské vodo-
pády. Znavení, ale šťastní jsme se vrátili 
na chatu a těšili se na večerní zpívání  
u ohýnku a opékání vuřtů. Že by toho 
bylo na dnes dost? Kdepak. Setmělo 
se, vyšly hvězdy, krásná noc. Hluboký  
a temný les nás lákal. Najednou se roz-
svítila světýlka. Je to ta  pravá cestič-
ka za pokladem? Odvážným krokem 
jsme vykročili do tmy za světlem. Co se  
potom dělo, vám dopovíme doma.
Poslední den jsme hodně odpočívali, 
hráli jsme odpoledne jen pár her. Sbírali 
jsme totiž síly na večer.
Milí rodiče, byli jsme opravdu všichni 
hodní.

OZVĚNY ŠKOL V PŘÍRODĚ OČIMA ŽÁKŮ A UČITELŮ

František Bucha a Filip Steinbach, 7. B

Škola v přírodě 8. a 9. třída

Od 23. května do 27. května jsme vy-
razili na školu v přírodě do Janova nad  

Nisou. Byli jsme ubytováni v hotelu 
Achát. Na první tři dny se nás ujmuli 
čtyři praktikanti, s kterými jsme hráli hry 
a navštívili rozhlednu Královku. Prakti-
kanti pro nás připravili i diskotéku. Třetí 
den jsme si udělali táborák, u kterého 
nesměla chybět ani kytara. Také jsme 
absolvovali celodenní výlet až do Jose-
fova Dolu, po kterém si jednotlivé třídy 
připravily krátké vystoupení pro poba-
vení učitelů. Celou školu v přírodě jsme 
zakončili projížďkou na bobové dráze. 
Myslím, že díky rozmanitému progra-
mu se nikdo ani chvilku nenudil a každý  
si odnesl spoustu krásných a zajíma-
vých zážitků. 

Karolína Šerpánová, 9. A



Vaši pokladi z 1. C a 3. C

Chata Portášky v Krkonoších

Děti  ze třídy 2. A + 2. C jely na ŠvP  
do Portrášek u Pece pod Sněžkou..  
Celý pobyt byl ve znamení pěkné-
ho počasí, legrace a mnoha zážitků. 
Ten nejsilnější  zážitek  byla asi túra 
do Pece pod Sněžkou – cca 17 km. 
Také si děti vyrobily trička s Ferdou 
- viz foto,  jehož úkoly děti po celý  
pobyt úspěšně plnily.  Na závěr byla  
pyžamovo – karnevalová párty, kde si 
dětí převzaly odměny a ceny za plnění 
disciplín, ale třeba i pořádek na poko-
jích. Do školy jsme se všichni vrátili plni 
nových zážitků. A teď nezbývá než se 
těšit na příští rok!

 
Děti z 2. A + 2. C   

paní učitelky  Mgr. Martina Eliášová  
a Andrea Havlíková,  

paní vychovatelky Kristýna Váchová  
a Karolína Petrasová            

Škola v přírodě 2. B

Děti ze třídy 2. B prožily krásný týden 
na Pláních pod Ještědem. Od rána do 
večera byl připravený program plný her 
a zábavy. Odpoledne se o děti starali 
vysokoškoláci, kteří s pořádající firmou 
spolupracují na animačních progra-
mech. Pro děti měli připravený zábavný 
a sportovní program.
I když předpověď počasí nebyla přízni-
vá, počasí na Pláních bylo velmi pěkné 
a slunečné. Vydařil se i výlet do Liberce, 
kde děti navštívily IQ park, ZOO, Hor-
skou službu a nakonec vyjely lanovkou 
na Ještěd. K příjemnému pobytu na Plá-
ních nemalou měrou přispělo i výborné 
jídlo a milý personál chaty.

Mgr. Zdenka Wejmelková tř. uč. 2. B

Škola v přírodě 3. A a 3. B 
v Peci pod Sněžkou

Z cestovatelského deníku: 
Dne 23. 5.  jsme úspěšně zakotvili na  
Tajuplném ostrově Cyruse Smitha.
Abychom na ostrově celý týden přežili, 
musíme splnit několik úkolů.
Duch C. S. nám nechává vzkazy s úko-
ly ve stoleté pirátské lahvi. Včera jsme 
zachránili ohrožený druh vzácných pa-
poušků, kteří uvízli v džungli. Dnes ráno 
jsme se vydali dobýt kótu 1 349 m. n. m. 
Cesta byla úspěšná - ztráty byly... 
Protože pro přežití na ostrově potřebu-
jeme dostatek dřeva, byli jsme nuceni 
po cestě zachránit vzácné mahagonové 
stromy před nebezpečnými termity.
Po velmi vysilující výpravě jsme si ještě 
ulovili k obědu mořskou tresku...

Trosečníci třeťáci

ŠVP – 4. A, B, 5. B
Krkonoše – Dvorská Bouda

Žáci ze 4. A, 4. B a 5. B strávili slunečný 
týden na hřebenech Krkonoš na Dvor-
ské Boudě v nadmořské výšce 1313 m n. 
m.. Poloha objektu byla velice příhodná 
pro podnikání hezkých výletů do oko-
lí. Všem se velice líbil zejména výstup 
na naši nejvyšší horu – Sněžku. Pobyt 
se nesl v duchu letních olympijských 
her. Po celou dobu děti plnily nejrůzněj-

ší úkoly s touto tématikou. Jednalo se  
o sportovní disciplíny, kvízy i vědomost-
ní soutěže. 

Mgr. Elena Malchárková

Škola ve škole 7. ročníku

Ve dnech 23 - 27. května se uskutečnila 
škola ve škole pro třídy 7. A a 7. B.
V pondělí nás pozvali na exkurzi do 
ČVUT na Karlově náměstí. Zde jsme 
mikroskopovali různé předměty a sta-
věli jsme také vlastní letadlo ze dřeva.  
V úterý byl sportovní výlet do Stro-
movky, kde jsme hráli hry a měli jsme 
týmovou zábavu. Ve středu jsme jeli  
autobusem do středověké vesnice Bota-
nicus. Zde jsme si mohli vyzkoušet různá  
řemesla středověku nebo ochutnat 
místní palačinku nebo bramborák. Ve 
čtvrtek jsme byli v kině Slovanský dům 
na filmu Zootropolis. Kdo chtěl, mohl 
večer jít na spaní ve škole. Zažili jsme 
stezku odvahy temnou školou a filmo-
vý večer. Ráno jsme si uvařili palačinky  
s domácí marmeládou, které nám při-
chystala paní učitelka. Poslední den školy 
ve škole jsme plnili různé  aktivity ve třídě  
i na hřišti. I když jsme nevyjeli na ško-
lu v přírodě, týden plný aktivit se všem  
určitě líbil.
      


