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1. DEN 
Letos jsme se vydali na školu v 
přírodě na jižní Moravu do Je-
dovnic, které leží v okresu Blan-
sko. 
Po příjezdu jsme se nejprve uby-
tovali ve společné chatě. Hned 
potom následoval výborný oběd. 
Na odpoledne byl naplánován 
výlet po okolí, ale pro nepřízeň 
počasí  byl zrušen. Marně jsme 
čekali, že se počasí zlepší, ale 
k tomu nedošlo. Musel být  tak 
využit náhradní program. Děti se 
oblékly  a alespoň na chvíli jsme 
si šli hrát ven pod zastřešený 
prostor venkovní tančírny. Hrály 
se různé pohybové a míčové hry. 
Pak jsme se vrátili do chaty, kde 
jsme ve společenské místnosti 
hráli různé  vědomostní hry a 
soutěžili až do večeře.  
Po večeři se konala zdravotní 
procházka kolem rybníku Olšo-
vec. Pak už zbývalo jen doufat, 
že do druhého dne se počasí 
umoudří. 

 

 

2. DEN 
Druhý den na nás čekaly Sloup-
sko-šošuvské jeskyně. Nabízejí 
tři okruhy prohlídek. My jsme si 
vybrali tu nejvhodnější pro menší 
děti. Jednalo se o hodinovou pro-
cházku dlouhou 890 metrů, a také   
jsme zde statečně zdolali 200 
schodů.Viděli jsme mnoho zají-
mavostí. Velmi nás zaujala Eliš-
čina jeskyně, kde při vstupu zača-
la hrát nádherná hudba, prohlédli 
jsme si jednotlivé druhy krápní-
ků-stalaktity, stalakmity a stalag-
náty. Poznali jsme krápníky- brč-
ka, o kterých jsme se dozvěděli, 
že jsou dutá a jeden centimetr 
roste tři až deset let. Velmi nás 
zaujaly krápníky s názvy, tak 
jsme mohli vidět např. krápník 
Medúzu, Sněžka, Dvě sovy, Mi-
kuláš, Čert, Záclona atd. 
Z vyhlídky jsme si mohli pro-
hlédnout propast, která je hlubo-
ká 71 metrů. Konec prohlídky nás 
zavedl do jeskyně Kůlna, kterou 
v minulosti obývali pravěcí lidé a 
za druhé světové války zde Něm-
ci vyráběli součástky do bojo-
vých letadel.  
Když jsme opustili jeskyně, bo-
hužel, opět pršelo a byla velká 
zima. Autobusem jsme se přesu-
nuli do Jedovnic, kde děti dostaly 
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za dobře zvládnutý den odměnu-
teplý čaj a sladké pohoštění. 
Po večeři jsme se sešli opět ve 
společenské místnosti a před ve-
čerkou jsme si společně zazpívali 
několik známých písniček, aby se 
nám lépe usínalo.  

 
 

3. DEN 
Tento den jsme přejeli objedna-
ným autobusem do nedalekých 
Boskovic, kde se v těchto dnech 
na místním zámku konaly tradič-
ní dětské dny. Zámkem nás pro-
vázela hraběnka Alžběta, komte-
sa Eliška a středověká vychova-
telka Koudelková. Všechny dámy 
byly v dobových kostýmech. Bě-
hem prohlídky jsme si mohli pro 
štěstí pohladit sošku andílka 
Amora a podívat se do zrcadla, 
které nám zajistí krásu v příštím 
roce. Po prohlídce tohoto krásné-
ho zámku na nás čekali v zahradě 

zámečtí páni, kteří nás učili střílet 
z luku a kuše, chytání věnečků na 
meč a rytířskému boji.  
 

 
 
 
Pohled na nedalekou zříceninu 
nás zlákal k její návštěvě. Ze 
středověkého hradu se dochovaly 
pouze obvodové zdi, jeden 
z hradních sklepů a vyhlídky na 
všechny světové strany. Po této 
návštěvě středověku jsme se opět 
ocitli přítomnosti, totiž na náměs-
tí v Boskovicích, kde jsme se 
zastavili na výbornou zmrzlinu. 
Cestu zpět jsme si zpestřili ná-
vštěvou pštrosí farmy v Doubra-
vici nad Svitavou. 
Další dnešní zastávkou se staly 
Rudice se svým větrným mlý-
nem. Zde jsme se seznámili 
s jeho historií i s jeho expozicemi 
týkajícími se mineralogie a histo-
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rie jeskyňářství. Prohlédli jsme si 
také dobovou světničku 
s původní pecí, nábytkem i nádo-
bím. Odtud jsme šli pěšky přes 
přírodní zajímavost Rudické pro-
padliště. Jedonický potok se zde 
propadá do hloubky 85 metrů a 
vyvěrá až po 15 kilometrech  u 
Býčí skály. My jsme šli jen asi 3 
kilometry a už jsme viděli rybník 
Olšovec, u kterého se nacházelo 
naše ubytování. Zde na nás čeka-
la vynikající večeře. Jako vždy, 
děti si trochu odpočinuly, a už 
zase měly plno energie. Proto 
jsme šli ven, kde jsme si ještě 
zahráli několik her, než se šlo do 
sprch a pak spát. 

 
 
 

4. DEN 
Dnes nás čekal poslední, tolik 
očekávaný výlet do brněnské 
zoologické zahrady a výlet parní-

kem po Brněnské přehradě. Ob-
jednaný autobus nás zavezl přímo 
před zoologickou zahradu, kde 
jsme nejprve vystáli frontu na 
vstupenky a vyzvedli si pracovní 
listy. Pak jsme se rozdělili na dvě 
skupiny a vydali se hledat odpo-
vědi na otázky. Prohlíželi jsme si 
cizokrajná zvířata, četli si zají-
mavosti o nich a na mapě se se-
znamovali s místem jejich výsky-
tu. V mnoha expozicích nám byl 
představen život lidí v různých 
částech světa. Poznali jsme tedy 
těžký život původních kanad-
ských  obyvatel, jaký život mají 
domorodí obyvatelé Afriky apod. 
Prohlédli jsme si různé pavilóny, 
kde jsme viděli pestře zbarvené 
cizokrajné ptáky, v tropickém 
pavilónu zase např. piraně, něko-
lik druhů želv, různorodé mořské 
ryby nebo tropické hady. Cestou 
jsme navštívili dětský koutek, 
kde si děti odpočinuly a mohly si 
hrát na průlezačkách, šplhacích 
sítích či houpačkách. Starší děti 
ještě navštívily indiánskou vesni-
ci, kde byly postaveny stany ve 
stylu TEE PEE. V největším byla 
expozice týkající se života růz-
ných indiánských kmenů. Před 
odchodem ze zoologické zahrady 
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si děti nakoupily různé suvenýry 
a sladkosti.  
 

 
 
Autobus nás pak převezl do pří-
staviště parníků, kde jsme čekali 
na ten náš. Jmenoval se Stuttgart. 
Všichni jsme nasedli na sluneční 
palubu, odkud byl  krásný výhled 
do okolí. Vystoupili jsme u hradu 
Veveří a došli pěšky k našemu 
autobusu., který nás dovezl na 
večeři. Jako vždy vynikající. Před 
večerní hygienou jsme si šli 
chvilku ještě ven hrát. 

 
 

5. DEN 
Po snídani jsme si sbalili zavaza-
dla, a pak velmi pečlivě uklidili 
pokoje. Věci jsme si vynesli před 
chatu a netrpělivě čekali na auto-
bus, aby nás zavezl domů. Čekání 
nám paní učitelka zkrátila tím, že 
začala hrát na kytaru a my zpíva-
li. Autobus nás zavezl na autobu-
sovou zastávku do Vidlaté Seče, 
kde na nás čekala paní Nádvorní-
ková a pomohla nám odvézt věci 
do školy. Děkujeme. 
Ve škole nás už čekaly výborné 
dukátové buchtičky. Škola 
v přírodě se nám líbila a už teď 
plánujeme, kam za rok. 
Rádi bychom také poděkovali 
našemu SRPDŠ, které nám finan-
covalo nejen cestu do Jedovnic a 
zpět, ale i objednané autobusy, a 
my tak mohli podniknout tolik 
zajímavých výletů. 
 
 

 


