Škola v přírodě 23. – 24. 2019
Star Line Svor, Lužické hory
Žáci: 3. C, 4. A, 4. B
Učitelka: D. Stočesová, H. Stýblová, I. Borková, K. Pokorná

Žáci na škole v přírodě zažili spoustu dobrodružství, získali nové informace, dovednosti a
zkušenosti. Po celý den probíhalo projektové a mezipředmětové vyučování, sportovní a
vědomostní soutěžení. V noci spali po čtyřech v chatkách.
V areálu bylo ubytováno 260 dětí ze čtyř škol – Čáslav, Most, Lány a Praha.
Žáci 3. C, 4. A, 4. B se první dva dny velmi dobře zapsali a reprezentovali naši domovskou
školu.
Žáci 4. A získali krásné 3. místo ve sportovní soutěži v těžké „Opičí dráze“ (na 1. a 2. místě se
umístili žáci 9. a 6. tříd) a 1. místo v I. etapě soutěže „O ztracený pohár“.
Adriana Brabcová ze 4. A – se stala vítězkou a získala úžasné první místo v soutěži „Hledá se
talent“.
Ve čtvrtek jsme všichni jeli vlakem do nedalekého městečka Nový Bor, kde jsme navštívili
„Sklářské muzeum Nový Bor“. Děti si ve městě také nakoupily dárečky rodině a upomínkové
předměty. Celou cestu vlakem jsme měli možnost jet ve strojovně lokomotivy společně se
strojvedoucím. Pro nás učitele i děti to byl nevšední zážitek. Viděli jsme, jak se řídí vlak a děti
zjistily, že nemá volant. 
V pátek dopoledne jsme s 20 dobrovolníky ze všech tří ročníků pokořili vrchol čtvrté nejvyšší
hory Lužických hor „Klíč“ (759,4 m n. m.), která se tyčí nad vesničkou Svor a naším táborem.
Byl to těžký výstup i sestup a na vrcholu se ještě ke všemu právě rojili obrovští mravenci
lesní. Měli jsme jich spousty ve vlasech.
Žáci 4. B získali první místo ve III. etapě vědomostní soutěže.
V areálu byl zajištěn pitný režim, velmi dobře nám vařili a perfektně se o nás starali. Bydleli
jsme v nádherném prostředí pod obrovskou horou. Počasí nám také přálo. Nám všem se tam
moc líbilo a ani se nám nechtělo jet domů.
Škola v přírodě určitě podporuje dobré vztahy mezi žáky. Děti se při pobytu měly možnost
lépe poznat, byly spolu ve dne v noci. Žáci spolu statečně sdíleli dobré i zlé, jako jedna parta.
A šlo jim to na výbornou.



