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Český ráj – Autocamp Sedmihorky – Penzion Podháj 

 

Tradiční květnovou akcí na naší škole je škola v přírodě. Na pět dní opustíme svoje rodiče a vyrážíme 

na společný pobyt v přírodě. Tentokrát to bylo do oblasti Český ráj, kde jsme ještě nikdy nebyli. Byli 

jsme ubytování v Penzionu Podháj nedaleko Sedmihorek.  

1.den jsme po příjezdu, ubytování a dobrém obědě vyrazili na Hrubou Skálu. Jedná se o 3 km 

vzdálené místo, kde je zámek, který dnes slouží už jen jako hotel. Cestou  jsme vylézali na vyhlídky, 

odkud jsme pozorovali krásné okolí plné pískovcových skal. Také jsme se dostali na místo, kde se 

točila pohádka Bajaja. Jedná se o místo, které se jmenuje Adamovo lože. Tam se skrýval Bajaja se 

svým věrným zvířecím  přítelem. Posilněni výbornou vanilkovou zmrzlinou jsme dorazili na 

ubytování. Po večeři si děti začaly vyplňovat svoje deníčky ze školy v přírodě a potom si zahrály 

míčové hry. Do deníčků budeme zapisovat každý den, kde jsme byli, co jsme viděli, co se nám nejvíce 

líbilo, ale i počasí a ohodnotíme jídlo, které nám vaří hodné paní kuchařky. 

2.  den 

Druhý den jsme se probudili a zajásali. Za oknem nás vítalo sluníčko s modrou oblohou, což nás 

velice potěšilo, protože nás čekal první celodenní výlet. Na ten jsme vyrazili po vydatné snídani, která 

se skládala ze švédských stolů. Děti si mohly vzít housky, rohlíky nebo chleba, na talířky si nabíraly 

šunku, uzený salám, tři druhy sýra, džem, máslo a různé druhy zeleniny. Také si mohly vzít lupínky 

s jogurtem nebo mlékem.  



Po takto vydatném jídle jsme vyrazili na naši cestu. Prošli jsme nejkrásnější část Českého ráje, tzv. 

Zlatou stezku a pokračovali k cíli. Tím se staly skalní reliéfy vyjadřující naši historii, např. reliéf Jiřího 

z Poděbrad, svaté Anežky nebo Karla IV. Cestou jsme se kochali několika krásnými vyhlídkami např. 

Vyhlídka Na kapelu, Janovou vyhlídkou, apod. Potom jsme došli na hrad Valdštejn. Zde se děti 

občerstvily a nabraly nové síly. Prošli jsme se po krásném mostu, který je zdoben sochami z pískovce. 

Pak jsme velice rychle došli zpět na chatu, kde si děti odpočaly a po večeři, která se skládala z polévky 

a smaženého řízku, se ještě vydaly na hřiště do kempu v Sedmihorkách. Po návratu přišlo na hygienu. 

Museli jsme se dobře vyspat, protože ve středu nás čekal další výlet. 

 

3.den 

Ráno jsme se probudili do podmračeného dne. Po snídani jsme došli do Karlovic, kde jsme nasedli do 

vlaku, který nás odvezl na Hrubou Skálu. Odtud jsme došli do přírodního zábavného parku Šťastná 

země. Park je plný herních prvků, pískovišť, trampolín, lanovek, nad tím vším stojí hrad Trosky s 

tobogány a v lese se skrývá geopark. My jsme si nejprve poslechli pověsti o hradu Trosky a 

Valdštejnu. Tak jsme přečkali dešťovou přeháňku pěkně pod střechou. Kolem 11. hodiny se vyčasilo a 

děti se mohly rozběhnou na všechny atrakce, které park nabízí. Celé odpoledne děti strávily na 

průlezkách, skluzavkách a trampolínách. Po 3 km procházce ze Šťastné země jsme se navečer vrátili 

zpět na ubytování. Po večeři si děti odhlasovaly, že tentokrát chtějí zůstat na chatě a hrát si hry.  

 

4.den 

Dnes nás čekal již třetí celodenní výlet. Po vydatné snídani jsme obdrželi balíček s jídlem a pití na celý 

den a rychle jsme se vydali na vlakovou zastávku. Odtud nás vláček zavezl do stanice Borek pod 

Troskami. Zde jsme nejprve navštívili muzeum motorek, kde jsme obdivovali  překrásné hodně staré i 

novější motorky. Jsou zde také umístěny koloběžky a tříkolky z různých období svého vývoje. Po 

svačině jsme se vypravili na překrásný hrad Trosky, který je opředen mnoha pověstmi a pohádkami. 

Dominantou hradu jsou dvě věže- větší a štíhlejší Panna a menší a robustnější  Babka. Z té jsme měli 

překrásný pohled do okolí. Odtud vedla naše cesta do blízké turistické chaty, kde jsme se občerstvili a 

poté pokračovali na vlakovou zastávku Ktová a vrátili se do našeho penzionu. Po večeři nás čekala 

diskotéka a poslední večer zde. 

 


