
Z NAŠÍ ŠKOLY

ŠKOLA  V  PŘÍRODĚ

V letošním školním roce jsme se vydali do Křinic u Broumova. Je to na severovýchod Čech nedaleko od Náchoda, v krásném
prostředí Broumovska. Obec Křinice, založená 4.9. 1255, je zde jedinou chráněnou vesnickou rezervací. Celý týden jsme
bydleli ve Středisku environmentální vzdělanosti RUCE.

1.DEN- Za deštivého počasí jsme společně s dětmi ze ZŠ Nové Hrady dojeli na místo našeho pobytu – Křinice u Bromova.
Uvítalo nás sluníčko a paní vedoucí, která nás ubytovala. Po oběde a krátkém odpočinku jsme se vydali do blízkých Martínkovic,
kde je farma  s daňky, muflony, s pávy a dalšími zvířaty. Navečer jsme se vrátili zpět na naše ubytování.

2.DEN – Po snídani jsme se s paní vedoucí věnovali starým řemeslům. Děti si vyzkoušely tkaní na dřevěném stavu. Ze zbytků
látek si vytvořily malý kobereček. Potom si novější ubrouskovou technikou ozdobily láhev. Oba výrobky si děti odvezly domů.
Odpoledne jsme navštívili Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Děti nejvíce zaujala Petřínská rozhledna a Ocelové
město, které je největší stavbou postavenou ze stavebnice Merkur panem Jiřím Mládkem. Je inspirovaná stejnojmenným románem
J.Verna. Stavbu tohoto města započal  v roce 2000 a dokončena by měla být v roce 2016. Pro děti byla zajímavá i poslední místnost
expozice, kde si mohly vyzkoušet postavit  cokoliv z této stavebnice.

3.DEN – Tento den jsme podnikli celodenní výlet do Adršpašských skal. Zde jsme si prošli okruh kolem pískovny a okruh
Adršpašské skalní město. Procházeli jsme např. úzkou Martinskou uličkou na Sloní náměstí, viděli jsme skály nazvané Hřib,
Krakonošův zub, Milenec, Starosta a Starostová a další nádherné pískovcové skály. Nezapomněli jsme si zavolat na Krakonoše, aby
nám poslal vodu. A ten  poslal a dost. Vodopád byl na chvíli plný vody. Po projížďce na loďce jsme pokračovali v naší procházce mezi
skalami k východu. Po nutných nákupech malých dárků pro své nejbližší jsme se vláčkem vrátili do Broumova a po krátké pěší
procházce opět do Křinic.
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Tato škola v přírodě byla financována z příspěvků od rodičů. Dále ze sponzorských darů od OÚ Jarošov a OÚ Nová Ves a také
z peněz, které získala škola sběrem starého papíru.

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR STARÉHO PAPÍRU  - Děkujeme všem, kteří nám přispěli. Byla získána částka 2 588,-Kč. Tu jsme
použili na zaplacení některých vstupů na škole v přírodě. Zbylou částku peněz použijeme v příštím školním roce na nákup sladkostí a
odměn pro naše žáky v různých soutěžích.

4.DEN – Čtvrteční dopoledne jsme věnovali zdobení kamenů, které jsme si nasbírali při pondělní vycházce do
Martínkovic. Použili jsme při tom opět ubrouskovou techniku. Děti si zdobily kamínky např. čtyřlístkem, zvířátkem. Na
odpoledne jsme měli připravenou vycházku k rozhledně Hvězda s panem geologem Kopeckým. Bohužel nás počasí zklamalo, v
poledne začalo pršet, proto jsme zůstali na naší ubytovně. Zde nám pan Kopecký vyprávěl o blízkém okolí, o Adršpašsko –
Teplických skalách. Své vyprávění obohatil pověstmi z Broumovska.
Protože špatné počasí pokračovalo, připravili jsme si pro děti vědomostní soutěž. Soutěžila dvě družstva, holky a kluci, v těchto
znalostech – třídění odpadu, první pomoc a hasičské znalosti. Zvítězilo družstvo chlapců pouze o 4 body.
Večer připravený táborák  nahradilo ohřívání špekáčků v troubě v kuchyni, protože stále ještě pršelo.

5. DEN – Tento den  jsme ráno opustili  pokoje a odnosili naše cestovní tašky do tělocvičny. Byli jsme připraveni na
odjezd domů. Protože náš odjez byl naplánovaný po obědě až na 11,00 hod, objednali jsme pro děti ještě prohlídku
Benediktinského kláštera v Broumově.  Tento klášter s kostelem sv.Vojtěcha založil v letech 1290 – 1322 opat Bavor na místě
starší tvrze. Nádherná je klášterní knihovna, kde se nachází na 17 tisíc knih a globus z roku 1712. Zajímavostí je vystavená
kopie Turínského plátna z roku 1651 nalezená v chrámu sv. Vojtěcha. V podzemí kláštera jsou od roku 2000 dočasně umístěny
wamberecké mumie, které pocházejí ze 17. a 18. století.
Po zhlédnutí kláštera jsme se opět vrátili do Křinic, kde na nás čekal oběd a autobus, který nás odvezl v pořádku domů.


