14. 6. 2017
Zpráva o škole v přírodě – třídy 3.A, 3.B
Termín - 5. 6. - 9. 6. 2017
Místo - penzion Zoja, Javorník – Rudník
Počet žáků - 5. 6. - 36 žáků /přihlášeno 38 – odjelo z Lysé n. L. 36 žáků; 1 žákyně onemocněla,
neúčastnila se ŠvP; 1 žákyně přijela se z. z. až 6. 6. /
6. 6. - 9. 6. 37 žáků
Doprovod - J. Pítová, M. Vostruhová, M. Macková, K. Chvátalová /zdravotník/
Po celý pobyt se žáci řídili daným režimem dne, dodržovali pravidla pro pobyt na škole v přírodě,
byli poučeni o bezp. chování a jednání na škole v přírodě.
Vyučování probíhalo jako vzdělávací a zážitkový celek v souladu se ŠVP ZV s využitím přírodních
zajímavostí Krkonoš.
Program školy v přírodě byl koncipován jako jeden tematický celek s názvem Cestujeme po své
vlasti i po světě. Motivován byl samotným vycestováním dětí z místa bydliště a tento prvek byl dále
adekvátně věku rozvíjen. Děti sestavovaly mapy kontinentů a mapy krajů ČR (ilustrované puzzle
většího formátu). Kontinenty „navštěvovaly“ při činnostech z různých tematických okruhů.
Amerika – píseň Ten Little Indians, vystřihování a dokreslování indiánských čelenek, indiánský
pozdrav (pohybové ztvárnění doprovázené melodiemi z filmů o divokém západě), kresba
indiánského teepee, lov kořisti - hod na cíl (šiškou), hod do dálky (holínkou).
Afrika – píseň Deset malých černoušků včetně její jednoduché dramatizace, výroba příslušníků
černošského kmene z papírových roliček.
Asie – dekorace bavlněných triček dle fantazie i dle vzorů (sakurový květ, medvídek panda apod.).
Austrálie – klokaní trojskoky, běh ve stylu psa dingo.
Součástí pobytu byl výlet do Adršpachských skal s odborným výkladem. Děti si připomněly
pohádky natáčené ve skalním městě a v zatopeném lomu. Prošly téměř celý turistický okruh a při
tematických zastávkách hledaly podobu názvů skal v tamních jedinečných přírodních útvarech.
Za absolvované disciplíny děti obdržely diplomy a drobné odměny. V tomto ohledu bylo
pamatováno na všechny děti a oceněny byly i ti, kteří v soutěžních disciplínách neobsadili nejvyšší
příčky (například za kamarádství a fair play).
Na závěr pobytu proběhl karneval s tanečním i dalším pohybovým vyžitím.
Vedle řízených činností byl dětem ponechán dostatečný prostor pro aktivní spontánní vyžití
v prostorné oplocené zahradě přiléhající k penzionu. V areálu zahrady se nachází mimo jiné i hřiště
na fotbal a přehazovanou, obojí děti intenzivně využívaly.
Dodržena byla doba odpočinku nočního i v době odpoledního klidu.
Dětem byly podávány léky přesně dle pokynů od rodičů. Všechna drobná zranění žáků byla ihned
odborně ošetřena a zapsána do zdravotního deníku.
Strava byla domácí, bez přidaného koření s glutamanem, v dostatečném množství s možností přidat
si dle chuti a potřeby strávníků.
J. Pítová, M. Vostruhová

