Škola v přírodě
1.den
PO 3 hodinové jízdě s malou přestávkou jsme přijeli v pravé poledne do Příchovic v Jizerských horách. Po rychlé
prohlídce pokojů nás přivítal pan Polák. Seznámil děti s chodem a s pravidly naší školy v přírodě a s námi naplánoval
jednotlivé dny plné výletů a překvapení. Po krátkém odpoledním klidu a vybalení jsme šli do blízkých Příchovic. Tam
stojí Rozhledna U čápa. Nejprve jsme si prohlédli muzeum Járy Cimrmana s různými Cimrmanovými kuriozitami. Dále
jsme zdolali 105 schodů rozhledny a zhlíželi jsme do krásného zeleně zbarveného jarního okolí. Na kopci jsme sledovali
rozhlednu Štěpánku, kde jsme byli vloni a pod námi celé Příchovice s krásným kostelem. Po krátké procházce
Příchovicemi si děti zahrály minigolf. Pro některé z nich to byla první zajímavá zkušenost s touto hrou. V 7 večer jsme
měli večeři – oblíbený smažený sýr. Protože nám pan Polák připravil na dnešní večer velké překvapení, o kterém
nevěděly ani paní učitelky, sledovaly děti nejprve po večeři kreslenou pohádku – to aby neměly čas sledovat velké
přípravy večerního překvapení a pak to nastalo. Děti se teple oblékly a šli jsme ven. Tam na nás čekalo seskupení
z Jablonce nad Nisou – Fire wilde . Skupina předváděla ohňovou show za doprovodu krásné hudby. Na závěr si děti
mohly vzít zapálenou tyč do ruky a vyzkoušet si jí roztočit. Po úžasné podívané následovala večerní hygiena a spánek.

2. den
Dnes nás čekal velmi rušný den. Po již tradiční výborné snídani (šunka, více druhů sýrů, několika druhů lupínků, domácí
marmeláda, čerstvé pečivo, domácí perník s čokoládou), jsme se objednaným autobusem přemístili do Liberce, přímo na
parkoviště pod Ještěd. Lanovkou jsme vyjeli na vrchol a kochali se nádherným výhledem po Jizerských horách, počasí
nám přálo, občas vysvitlo sluníčko. Zpět jsme se opět svezli lanovkou. Pak nás autobus převezl k zoologické zahradě. Je
to první zoologická zahrada, která vznikla v Československu. Začala fungovat již v roce 1919. Děti měly možnost zde vidět
zebry, antilopy, opice, slony, žirafy, různé dravce, cizokrajné ptáky, lachtany, tučňáky, lvy, jaguáry a hlavně mohly
obdivovat bílé tygry. Uprostřed zahrady je krásné dětské hřiště s různými atrakcemi a s občerstvením. Zde si děti pohrály
a nasvačily se. Celá zahrada je nádherně osázená různými druhy keřů a právě kvetly rhododendrony a azalky.
Pak nás autobus zavezl do Smržovky, kam nám pan Polák přivezl teplé párky, křupavé rohlíčky a teplý čaj. Pak jsme
navštívili Muzeum obrněné techniky Smržovka. Tam si děti prohlédly různou vojenskou techniku. Viděly různé druhy děl
a kanonů, které bojovaly v druhé světové válce, obrněná vozidla, tanky, vojenské nákladní automobily, apod. Mohly si
zkusit zaměření děly, seděly v obrněném vozu a po krátkém a zajímavém výkladu přišla tolik očekávaná jízda tankem.
Děti se rozdělily na skupinky a postupně jezdily po tankodromu. Svezly se i paní učitelky.
Po tomto obrovském zážitku jsme jeli zpět na chatu, kde nás čekala teplá večeře a moučník. Pak si děti společně hrály na
pokojích a po večerní hygieně nás byla večerka.

3.den
Protože po snídani začalo drobně pršet, zůstali jsme dopoledne na naší chatě a v prostorách jídelny jsme hráli různé
společenské hry. Někteří hráli fotbálek, jiní karty nebo si kresli či četli. Po obědě jsme objednaným autobusem odjeli do
nedalekého Jiřetína pod Bukovou. Tam již od roku 1908 probíhá výroba tradičních dřevěných hraček, která trvá až
dosud. Průvodce nás zasvětil do výrobních technologií, zavítali jsme do jednotlivých výrobních středisek od přípravy
materiálu, přes sušení, soustružení, vrtání, barvení až po samotnou kompletaci výrobků. Po té děti přešli do kreativní
dílničky, kde dostaly sáček s různými díly a z nich si mohly sestavit hračku dle vlastní fantazie. Po příjezdu na chatu jsme
vyhověli přání dětí. Chtěli si hrát samy na pokojích. I děti potřebují mít chvilku pro sebe a vlastní činnosti, tak proč jim
nevyhovět. A to ještě nevěděly, že je večer čeká diskotéka, na kterou se někteří těší již od našeho příjezdu. Ta začala
úderem 8. hodiny, kdy ji pan Polák – jako diskžokej zahájil. Děti tančily na poslední hity a unavené a spokojené uléhaly
v pozdní noční hodinu do postele.

4.den
Po krátkém odpočinku po snídani jsme vyrazili do nedalekého Kořenova. Tam v centru obce stojí zdaleka viditelný
symbol této oblasti – osmiboká kaple s bělostnými zdmi. Nedaleko ní se nachází jeden z bunkrů, které byly vystavěny na
obranu vlasti před 2. světovou válkou. Po krátké procházce, kdy začalo vykukovat na nás i sluníčko, jsme se vrátili na
chatu. Zde jsme si chvilku odpočinuli a po obědě jsme vyrazili na další naplánovaný výlet do Harrachova.

Objednaný autobus nás vysadil kousek od Hornického muzea Harrachov. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První si
prohlížela trvalou expozici, která se týkala jeho historie. Tak jsme se dozvěděli , že v Harrachově se až do roku 1992 těžil
fluor, k čemu se používal, jakými nástroji a pomůcky se dobýval, jaké slavnostní uniformy horníci nosili, mapy a
fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku, apod. Druhá skupina zatím podnikla prohlídku hornické štoly. Pak se
obě skupiny vyměnily. Když jsme vstoupili do štoly, obdrželi jsme všichni nejprve ochranné přilby. Procházeli jsme totiž
podzemními chodbami. Prohlídková štola byla otevřena roku 2003 v úrovni bývalého štolového patra. Prohlídková štola
je dlouhá zhruba 1000m, trasa vedená typickým prostředím rudného dolu je vysypána štěrkovou drtí a osvětlena,
průměrná roční teplota je zde okolo sedmi stupňů Celsia. Viděli jsme kompletní těžní stroje, důlní vozy, akumulátorovou
lokomotivu, důlní nakladač aj. Během prohlídky jsme poznali, jak obtížná byla práce v rudných dolech. Děti si mohly
koupit nádherné kameny podle svého data narození a pohledy. Odtud naše kroky vedly do pekárny, kde jsme měli
domluvenou svačinku. Každý si mohl vybrat nějaký kousek pečiva, na který měl chuť. A tak děti ochutnaly louskáčky,
hřebeny s mákem nebo ořechovou náplní, apod. Pak jsme obdivovali skokanské můstky, kterými je Harrachov proslulý.
Do chaty jsme se vrátili na výbornou večeři. Měli jsme ovocné knedlíky se šlehačkou, pomeranč a ovocný kompot. Večer
se děti podívaly na oblíbenou kreslenou pohádku Madagaskar a po večerní hygieně se uložily ke spánku, protože nás
čekal další den návrat domů.

