Z NAŠÍ ŠKOLY
ŠKOLA V PŘÍRODĚ V PŘÍCHOVICÍCH V JIZERSKÝCH HORÁCH

1. den – 15.6. 2009
V pondělí 15.6. nám začal náš pobyt ve Škole v přírodě v
Příchovicích v Jizerských horách. Po ubytování a dobrém obědě
jsme s panem Polákem, vedoucím této školy v přírodě,
naplánovali časový harmonogram našeho týdenního pobytu. Vše
se odvíjelo od předpovědi počasí. V odpoledních hodinách jsme
navštívili lanové centrum v Kořenově, kam jsme došli pěknou
procházkou lesem. První části programu se účastnily všechny
děti – skok Tarzana, chůze po kládě, překonávání nízkých
lanových překážek. Potom se děti rozdělily na 2 skupiny. První
skupina dětí se šla učit s instruktory lézt a slaňovat, potom na ně
čekaly vysoké lanové překážky. Druhá skupina dětí , která
nechtěla lézt, si hrála s míčem a pozorovala spolužáky na
lanových překážkách. Po skončení lanového programu nás pan
Polák odvezl na večeři. Po ní nás čekala ,,pyžamová diskotéka.“

2. den – 16.6. 2009
Dnešní den, podle předpovědi, mělo pršet. Pršelo více jen v noci,
ráno již jen mrholilo. My jsme ale přesto zůstali na chatě. Zde
jsme s dětmi výtvarně tvořili ,,barevnou papírovou abecedu,“
která bude vystavena v prostorách školy v příštím školním roce.
Jednotlivé pokoje soutěžily mezi sebou o nejlépe ozdobené
písmenko. Děti se opravdu moc snažily, proto sladkou odměnu
dostaly opravdu všechny. V odpoledních hodinách jsme se
společně s dětmi za ZŠ Osík vydali do Smržovky. Zde jsme
měli domluvenou návštěvu Přírodovědného muzea a Muzea
obrněné techniky. V přírodovědném muzeu nás provázel sám pan
majitel muzea p. Pivec. Ten nám poskytl zajímavé informace o
vystavovaných broucích, pavoucích, motýlech a dalších
zvířátkách. Po prohlídce jsme odjeli k Muzeu obrněné techniky.
Zde si přišli na své především kluci. Ti měli možnost podívat se
do tanku, mohli si vlézt do vojenského auta, ale i otáčet dělem.
Od průvodců jsme se dozvěděli, jakou práci to dá, než starý
rezavý tank nebo jinou vojenskou techniku vyčistí a opraví.
Na závěr našeho výletu jsme odjeli do Držkova, kde je soukromá
výrobna vánočních ozdob.
Přírodovědné muzeum

Lanové centrum

Muzeum obrněné techniky

Pyžamová diskotéka
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3. den – 17.6. 2009
Po snídani jsme se krátkou procházkou přesunuli na vlakovou
zastávku tzv. ,,zubačky.“ Ta nás dovezla do Harrachova. Zde
jsme měli objednanou prohlídku skláren. Harrachovská sklárna je
druhou nejstarší fungující sklárnou v Čechách. Je zde zachována
ruční výroba skla. Děti měly možnost pozorovat při práci skláře,
kteří tvořili převážně nápojové sklo. Po prohlídce pece jsme si
prohlédli historickou brusírnu skla – nejstarší na světě,
poháněnou vodní turbínou s původními dřevěnými stavy. Po
prohlídce si děti mohly zakoupit drobné dárky pro svoje blízké.
Po obědě, který nám přivezl pan Polák ke sklárně, jsme navštívili
Hornické muzeum. Zde se těžilo do roku 1992 a od té doby je důl
zavřený. Od roku 2003 je zde zpřístupněna prohlídková štola,
která je dlouhá 1000 m. Jsou zde k vidění ukázky minerálů
fluoritových ložisek, pomůcky používané při těžbě, mapy a
nástroje připomínající práci na zdejším ložisku.
Po prohlídce jsme přešli k bobové dráze, kde se děti mohly svézt.
Po 17. hod. jsme měli přistavený autobus, který nás odvezl zpět
na chatu.
Po večeři na děti čekalo překvapení. Přijel k nám pan Pavel
Baláž, který má pro nás již každoročně připravené vystoupení na
motorce tzv. ,,šlapačce.“ Tentokrát k nám nepřijel sám, ale přijel
s ním Honza Baláž – jeho patnáctiletý bratranec. Ten jezdí již od
pěti let. Oba nám předvedli jízdu i svoje kaskadérské kousky –
jízda po kamenech, přeskok rampy, jízda po prkně do 1. patra,
seskok zpět z 1. patra a přeskok přes 4 dospělé dobrovolníky. Na
závěr jsme se s nimi vyfotili a děti získaly jejich podpisy.
Tento večer nebyla diskotéka, ale zůstali jsme u chaty na hřišti,
kde si děti hrály s míčem přehazovanou, kopanou, houpaly se na
laně a zdolávaly hrazdu.
Sklárny v Harrachově

4. den – 18.6.2008
Tento den se na nás od rána usmívalo sluníčko. My jsem si v
dopoledních hodinách zahráli v Příchovicích minigolf. Děti se
seznámily s pravidly této hry a v malých skupinkách obcházely
jednotlivá stanoviště. Někomu se dařilo více, někomu méně.
Po obědě jsme odjeli autobusem do Bozkova. Tam jsme
navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně. Ty jsou pozoruhodné
díky největšímu podzemnímu jezeru v Čechách a originální
výzdobou stěn a stropů. Dětem se prohlídka velice líbila. Potom
jsme byli v bozkovském kostele, kde nám varhaník tohoto
kostela vyprávěl o jeho historii, ukázal varhany a krásně nám na
ně zahrál.
Dál následoval krátký přesun do Roztok u Semil a procházkou
jsme se dostali do Fiedlerova údolí, kde stojí podkrkonošský
potoční mlýn Drnčák. Zde měl pro nás p. Polák připravený
točený salám na opékání. Po svačině nás majitelé provedli
mlýnem a vyprávěli nám jeho historii a děti seznámili s tím, jak
mlýn pracoval. Vše bylo vyprávěno poutavě a zajímavě. Děti
viděly vodníka, Krakonoše, čarodějnice i čerta, který mlýn hlídá.
Děti byly ve mlýně opravdu hodné, proto jim čert dovolil, aby si
při odchodu zazvonily na zvoneček. Ten jim prý splní jedno
přání. Po té následovala cesta zpět na naše ubytování. Po výborné
večeři – byly palačinky, byla pro děti připravena diskotéka na
rozloučenou.
Minigolf

Bozkovské jeskyně

Hornické muzeum
Kostel v Bozkově

Mlýn Drnčák

Motorky
5. den – 19.6. 2009
Dnes nás čekal odjezd domů. Po snídani si děti uložily svoje věci
do cestovních tašek. Po celkovém úklidu jsme se naobědvali a
vydali se na cestu domů.
Do Vidlaté Seče jsme dojeli kolem 15,00hod.
Děkujeme p. Šplíchalovi, který se o nás celou cestu staral a
bezpečně nás dovezl domů.
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