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Škola v přírodě byla dobrá. 

Hráli jsme spoustu her, a také 

jsme měli spoustu volna, což 

bylo super. Hned druhý den 

jsme se šli koupat do nedaleké-

ho rybníka. 

Líbila se mi hra, která se 

jmenovala „roury“. Hra spočíva-

la v tom, že každá skupinka do-

stala kbelík a vysokou šedou 

rouru, ve které bylo provrta-

ných spousta děr. Museli jsme 

si zvolit jednoho, který nosil 

vodu z rybníka v kbelíku. 

Ostatní se snažili ucpat rukama  

i nohama co nejvíc děr. V každé 

rouře byla krabička od filmu. 
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My jsme museli do roury nalévat vodu. Kdo první vyndal z roury kra-

bičku, vyhrál.  Naše skupinka měla pokaždé jen něco málo přes 40 vte-

řin, a tak nás odměna v podobě „mravenců“ neminula. 

                                                                                 Zuzana Strádalová, 8.A 

 

    Letošní škola v přírodě se mi velmi líbila. Byli jsme ubytováni v pas-

toračním středisku, které se nacházelo v malém městečku Žirovnice 

na Vysočině.  Nejlepší zážitek mám z páteční hry na vlajky, která se 

hrála v lese. Naše skupinka 

ji vyhrála. Také jsme byli 

úspěšní v sehrání scénky 

„Forrest Gump“. Radost mi 

udělalo i koupání v rybníku. 

                  Bára Šalandová, 8.A 

 

 

      Vybavuje se mi zábavná hra „živé pexeso“, která zpříjemnila za-

čátek školy v přírodě. Každý večer jsme si četli kousek z knihy na po-

kračování. V lese jsme ve dvojicích hledali a luštili šifry krále Ašoky. 

                                                                                     Klára Gabríková, 8.B 
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DEN PRVNÍ 

      Dveře se zavírají, vlak se dává do pohybu. Už není cesty zpět. 

Hnědé sedačky ve vlaku zaplnili žáci osmých tříd. Po několikahodinové 

cestě jsme vystoupili z vlaku a pěšky jsme se vydali do Žirovnice.  

DEN DRUHÝ 

      U rybníka se hrálo několik her. Odpolední učení probíhalo formou 

her a pracovních listů.  

DEN TŘETÍ 

      V lese jsme luštili šifry a koupali se v rybníku. 

DEN ČTVRTÝ 

      Po dopolední hře následovala mše svatá, učení. Večerní hra se 

nesla v duchu hádání významných osobností.  

DEN PÁTÝ 

      Navštívili jsme místní zámek. Pak následovala přednáška, bojovná 

hra o vlajky a večerní táborák.  

DEN ŠESTÝ 

     Cíl byl jasný! Praha. 

                

               Domik Zenkl, 8.B 
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                   Všichni uživatelé, kteří 

mají odkaz 

 Přistupovat k dokumentu mo-

hou všichni uživatelé, kteří mají tento 

odkaz. Není třeba přihlášení. 

                          Všichni uživate-

lé, kteří mají odkaz 

 Přistupovat k doku- mentu mohou 

všichni uživatelé, kteří mají tento odkaz. 

Není třeba přihlášení.  V š i c h n i 

uživatelé, kteří mají dkaz 

 Přistupovat k doku-

mentu mohou všichni uži-

vatelé, kteří mají t e n t ř í d t o 

odkaz. Není tře 
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           Poslední školu v přírodě jsme si velmi užili. Byli jsme v Oskavě 

v Jeseníkách.  Ubytovali jsme se v hotelu Václa-

vov. Jedno patro bylo pro holky, druhé bylo pro 

kluky. Rozdělili jsme se do skupinek a ve skupin-

kách jsme hráli každý den nějakou hru. Všechny 

hry se mi moc líbily. Bylo super, že jsme se tam 

neučili. V hotelu vařili celkem dobře a měli vlastní 

bazén. Na výlet jsme jeli do Velkých Losin. Zde 

jsme naštívili zámek a papírny. V papírnách nás seznámili s historií pa-

píru a ukázali nám, jak se ručně vyrábí papír. Docela mě zaujala hra na 

„buňky“ a „oskavská olympiáda“. Ve skupinkách jsme dramatizovali po-

hádky. Naše skupinka si vylosovala „Perníkovou chaloupku“. Předpo-

slední den následovalo vyhodnocení několikadenní hry a promítání fo-

tek ze škol v přírodě již od 

šesté třídy. Zábavná byla také 

cesta Regiojetem zpět do Pra-

hy. 

                        Marie Vavřínová, 9.B                                                                                     
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       Letošní školu v přírodě jsme si všichni užili. Hráli jsme mnoho her.  

Nejvíce mě zaujala hra na „buňky, živé pexeso, oskavská olympiáda“. 

Zaujala mě také návštěva zámku ve Velkých Losinách a prohlídka 

místní papírny.                                                             

                                                                                    Vítek Halamíček, 9.A 

 

       Bavilo mě střílení, přehazovaná a večerní hra na válku svící. Skvě-

lý byl i nápad s diva-

dlem. Škola v přírodě 

byla příjemným zakon-

čením naší spolupráce. 

               Josef Sovinec, 9.B 
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        Cesta autobusem do Chorvatska byla dlouhá. Během cesty jsme 

si povídali a  dívali jsme se na různé filmy, které pouštěli v autobuse. 

Po příjezdu k moři jsme hned všichni s radostí skočili do vody. Nej-

lepší chvíle byly ty, že každý večer jsme šli na zmrzlinu. Pokaždé se 

však stala tragédie. Vždy někomu spadla. Také tam bylo dobré naku-

pování. Všichni si kupovali různé suvenýry. Václav si koupil nafukovací 

loď, která mu druhý den praskla. A tak se koupila nová! Líbila se mi 

spousta soutěží. Nakonec jsme řekli: 

„Sbohem  -  moře“. A jeli jsme domů.                                   

                                       Malvína Anderová, 5.B 

                                                                                   

https://www.email.cz/download/i/uZbY0189R75CYarPcMMAdQOl7hFzQ3FtcNPH5s_Mj7fQYjQS1592kJDHWkmcU2bVmd9yYYc/DSC01789.JPG
https://www.email.cz/download/i/QtL6OFRP6oyhyRjXuM1NXoZ6K3qPbjDobGZOKyVoXX86YyQi2nirixXoH7Kh9Ku-HAA3yoo/DSC01792.JPG
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Tři vypečení sledi 

autorka: Sally Gardnerová 

      Kniha je druhým dílem knihy „Operace králíček“. Jsme opět v de-

tektivní vílí kanceláři Křídla a spol., kde se řeší detektivní příběhy. 

 

Farář světa 

autor: Wilhelm Hunermann 

      Kniha pojednává o životě Jana XXIII. 

 

Maxmilián Kolbe 

autor: Alaine Murrayová Stoneová 

    Katolický kněz obětoval svůj život v koncentračním táboře za život 

spoluvězně Františka Gajowniczka, který měl doma početnou rodinu. 

 

Babička, Kuře a Drnditonda 

autor: Michael Roher 

      Tonda, babička a kuře. Zvláštní společnost. Tondovi se říká Drndi-

tonta a všichni spolu zažívají blázniviny. Přidá se k nim ještě kamarád-

ka Mája.  

 

Skautské století 

     Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. 
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Deník malého poseroutky - Fakt smůla (8. díl) 

autor: Jeff Kinney   

      Pokračování příběhů odvážného Grega. Jeho největší kamarád 

Rowley se na něj zlobí a najít si nové kamarády bude fakt problém. Bude 

mít Greg kliku či se mu bude smůla lepit na paty?  

 

Osm světů 

autorka: Marcela Remeňová 

      Jde o první knížku třináctileté autorky, studentky gymnázia.  

Děj se odehrává v současném New Yorku, kde žije sedmnáctiletá Lea. 

Jedné noci se Lea vzbudí a nechtěně vyslechne rozhovor své adoptivní 

rodiny. Z rozhovoru pochopí, že její rodiče, bratr a sestra jsou Osmisvě-

ťané. To znamená, že jsou z jiné galaxie. Její život se začne ubírat úplně 

jiným směrem než dosud. 

 

Holly na stopě - Odhalené tajemství 

autorka: Barbora Wendelkenová 

      Dvanáctiletá Lucka bydlí s rodiči, babičkou a dědou ve vile, kterou 

pojmenovala Marmeláda. Rodiče odjedou během podzimních prázdnin 

do Austrálie s tetou a strýcem a jejich děti (Patricie a Petra) se nastěhují 

k Lucii do pokojíčku. Co všechno se stane během několika hodin?! 

 

Bůh, Jahve, Alláh 

kolektiv autorů  

      Tato kniha zodpovídá na otázky, které lidé vyslovují, aby lépe pocho-

pili vlastní náboženství, poznali zvyky a víru jiných věřících. 
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 Deváťáci na odchodu! 

… získala jsem spoustu přátel … spoustu informací a zážitků, na které 

nikdy v životě nedokážu zapomenout … 

 

… jsem rád, že moji rodiče pro mě vybrali právě tuto školu … odnesu si 

hodně vědomostí na střední školu … 

 

… prostě super věci … mnoho do života … mnoho známostí … dokonce 

i lásek … 

 

… dobré a kvalitní učitele … třídní kolektiv … vědomosti a poznání … 

pravidla a sankce …  

 

… vědomí, že nejsem sama věřící … duchovní rozměr … chápající a 

vstřícné učitele ... 

                                                                                                - 9AB -   
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