
Škola v přírodě 

1.den: 

Letošní školu v přírodě jsme naplánovali do Velkých Losin - autocamp Losinka Rapotín. 

Po  deštivé cestě  nás  ubytovali, naobědvali jsme se a vlakem jsme odjeli  do  ZOO parku a Veterán muzeu        

,,U Havlíčků“ v Rapotíně. Ve Veterán muzeu jsme si prohlédli např. dětské kočárky, kola, stará auta, motokola, 

koňské vozy, traktory… V areálu  Zoo Parku  jsme zhlédli např. lamy, osly, ovce, husy, holuby, africké 

kozy…Vrcholem expozice byl vojenský tank, do kterého se mohly děti podívat. 

Opět vlakem jsme se vrátili na ubytování. Po večeři si děti chvíli zahrály na místním hřišti a v devět hodin 

usínaly ve svých pokojíčcích. 

 

2.den 

Ráno hned po snídani, kdy se na nás začalo smát sluníčko, jsme si  dali do 

batůžku balíček s jídlem a pitím na celý den, nasedli do připraveného autobusu 

a vydali se do malé vísky Jiříkov u Rýmařova. Nachází se tam řezbářská 

Pradědova galerie U Halouzků, což je unikátní projekt profesionálního řezbáře 

Jiřího Halouzka, který na ploše 8 ha vystavuje více než 450 vyřezávaných 

plastik zvířat a betlém v životní velikosti, který sčítá 250 ručně vyřezávaných 

soch v životní velikosti a jež byl oceněn titulem Největší betlém na světě. Osm 

soch je dokonce zapsáno v České knize rekordů.  Je zde socha ,,vládce 

Jeseníků“ děda Praděda, která váží 15 tun a je vysoká 10,4 m a je zapsána 

stejně jako zdejší betlém v Guinnessově knize rekordů. Je zde také vyobrazena 

pomocí plastik křížová cesta a základní historické události, jako například 

vystoupení praotce Čecha na horu Říp. V každém sektoru je umístěna mluvící 

socha, která umí podat poutavý výklad v různých jazycích.  V zahradách 

galerie jsou kromě soch také atrakce pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče) 

a farmový chov daňků, které mohou návštěvníci sledovat z pozorovatelny. 

Dětem se zde moc líbilo. 

Odtud jsme přejeli k velmi krásnému hradu Sovinec, kde nás čekala zajímavá 

prohlídka. Nachází se na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého 

Jeseníku.   Hrad má bohatou historii.  Byl založen,, pány ze Sovince“ před 

rokem 1332. V současné době je hrad rekonstruován.  Zde jsme měli možnost 

nakoupit si nějaké suvenýry, pohledy a turistické známky.  Do chaty jsme se 

vrátili na večeři, po které jsme museli ještě využít pěkné počasí a šli si na 

zdejší hřiště zasportovat. Pak nás čekala hygiena a zasloužený spánek. 

 



3.den 

Bubnování tisíců bubínku. I tak by se dal popsat 

začátek třetího dne, protože přesně takový zvuk 

nás ráno vzbudil. Déšť. Po snídani jsme se 

přesto vydali do nedaleké velkolosinské ruční 

papírny, jež byla založena pány ze Žerotína na 

sklonku 16. století.  Patří k nejstarším doposud 

pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. 

Velkou zajímavostí je, že se zde papír vyrábí 

tradiční ruční výrobou po celou dobu své 

existence. V současné době se papír nevyrábí ze 

dřeva, ale z bavlny a lnu. Ruční výrobou papíru 

jsou Velké Losiny známé po celém světě. Po 

velmi poutavém výkladu a po prohlídce přístupných částí papíren si děti zkusily ve workshopu, jak se dělá 

papír, práci na lisu, psát brkem, razily si pečeť, apod. Pak jsme se vrátili zpět na chatu, kde nás čekal výborný 

oběd a zasloužený krátký odpočinek.  Potom jsme se vydali na Státní zámek Velké Losiny (už bez deště), který 

je znám svým arkádovým nádvořím. Skládá se ze dvou částí. První vznikla za pánů Žerotínů a druhou vytvořili 

Lichtenštejnové. My jsme byli na prohlídce v první části zámku. Obsahovala překrásnou kapli, modrý salonek, 

lovecký pokoj, apod. Poté jsme si prošli přilehlý anglický krajinářský park a vrátili se na chatu.  

 

4.den 

Dnes nás čekal poslední celodenní výlet.  Po vydatné snídani 

jsme nasedli do autobusu a vyjeli vzhůru na nejvyšší vrchol 

Hrubého Jeseníku Praděd. Autobus nás vyvezl na parkoviště pod 

Ovčárnou a odtud jsme pokračovali na mlhou zahalený Praděd. 

Cestou jsme se zastavili na chatě Barborka, kde jsme se 

občerstvili teplým čajem a svačinou. Statečně jsme dosáhli 

vrcholu, který byl celou cestu zahalen do husté mlhy. Díky této 

mlze děti neměly tušení, kam až máme dojít. Ale vše se podařilo 

a my jsme při zpáteční cestě měli i to štěstí a nejenom hora 

Praděd se nám na chviličku odhalila, ale také tajemstvím 

opředené Petrovy kameny. Po večeři si děti na památku na tuto 

školu v přírodě vyzdobily plátěný pytlíček a ještě naposledy si 

zahrály vybíjenou a fotbal s partnerskou školou z Osíka, která 

s námi pravidelně jezdí již několik let. 

 

 

Společná fotografie se sáčkem, který si 

žáci ozdobili vlastním obrázkem.  

 

 

 


