
Škola v přírodě – 3. den 

Budíček 7,30 hod., snídaně v 8 hod. Prší, s obavami sledujeme kapky deště…….předpověď 

počasí nic moc, snad odpoledne…..Dopoledne proběhla výuka českého jazyka, matematiky, 

anglického jazyka a prvouky. Probírali jsme novou látku – časování sloves. V matematice jsme 

opakovali a známkovali ☺. V angličtině jsme procvičovali slovní zásobu a v prvouce jsme 

probírali listy a plody stromů. K obědu byl hovězí vývar s nudlemi a zeleninou a kynuté knedlíky 

s borůvkami, zakysanou smetanou a šlehačkou. Děti pochválily paní kuchařku, že „byly jako od 

babičky“ (nadšeně baštily a přidávaly si). Do 13,30 hod byl polední klid a začalo se nesměle 

mezi mraky prodírat sluníčko. Okamžitě jsme vyrazili mezi kapkami deště na turistickou trasu 

na rozhlednu na hoře Javorník (Klostermannova rozhledna, 1066 m n.m., výška 39 m) a 

vystoupali jsme 197 schodů. Od rozhledny jsme pokračovali na Královský kámen a začalo nás 

provázet sluníčko!!! Tam jsme si odpočinuli a posvačili. Potkali jsme zde místní obyvatelku, 

která s námi zapředla rozhovor. Poradila nám cestu zpět. Po půl hodině odpočinku jsme 

vyrazili na zpáteční cestu. Bohužel se ukázalo, že přesvědčivé rady místní obyvatelky byly 

špatné a my si naši naplánovanou trasu prodloužili o 2,5 km. Děti byly úžasné, statečné, šlapaly 

o sto šest. Prošli jsme kolem Kohoutího kříže u Nicova, následně se vyfotili u dřevěného obra 

Kleofáše. Cestou si děti hrály na rodinu (možná už ze zoufalství, že je cesta dlouhá), a bylo 

zábavné sledovat, jak imitovaly sourozenecké, rodičovské a další mezigenerační vztahy. 

V 18,15 hod jsme dorazili do hotelu a hurá na večeři – zapečené těstoviny s okurkou (opět se 

ukázalo, že hlad je nejlepší kuchař ……… spousta přídavků). Ušli jsme celkem 12 km v horském 

terénu!!!!! Po večeři jsme my dvě „utahané pedagožky“ marně doufaly, že děti budou chtít 

zůstat odpočívat a hrát si na pokojích. Omyl! Úderem 19 hod se připravily a vyrazily na zahradu 

hrát fotbal, skákat na trampolíně a provozovat další sportovní činnosti. Je 20,15 hod a vracíme 

se do hotelu na noční přípravu……..  

 


