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Dobrodružství pod Bezdězem
Pomalu končící projekt “Zahrada pěti smyslů“ v MŠ F. Palackého umožnil dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ještě jednou vyrazit na
týdenní pobyt v přírodě. Tentokrát jsme zcela změnili lokalitu a místo do hor jsme odjeli do
překrásného, romantického kraje K. H. Máchy v okolí Doks a Máchova jezera.
Sedmnáct statečných dětí , v pondělí 28. 4. 2014 zamávalo u školky svým rodičům a vydalo se vstříc
týdennímu dobrodružství. Již cestou v autobusu si povídaly s p. učitelkami, co je čeká, pozorovaly
okolní krajinu a jejich úkolem bylo, kdo první uvidí na kopci dominantu zdejšího kraje, hrad Bezděz. A
uviděly! Dokonce jim vydrželo celý týden soutěžit, kdo ho každý den uvidí jako první vždy, když jsme
někam vyrazili za poznáním.
Letošní pobyt v přírodě jsme nazvali „Výprava za přírodními živly“ a tak jsme každý den vyráželi do
úžasné přírody tohoto kraje objevovat, pátrat a dozvědět se co nejvíce nových informací. Děti
poznávaly život u vody – přímo u areálu, kde jsme byli ubytovaní, se nachází Poselský rybník, ale
samozřejmě největším zážitkem byla obrovská plocha všem známého Máchova jezera, které jsme
navštívili hned dvakrát. Poznávaly vlastnosti vody, větru, ohně, objevovaly živočichy u vody, v lese, v
trávě. Podívali jsme se také do blízkého městečka Doksy, kde na nás při druhé návštěvě čekala
v životní velikosti Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. Že nevíte, kdo to je? No přeci hlavní hrdinové
kresleného komiksu „Čtyřlístek“, kteří zde mají své muzeum, muzeum „Čtyřlístek“.
Zažili jsme tu i čarodějnice, které pořádali místní hasiči a kde děti viděly pořádnou, poctivě a
pravidelně poskládanou hořící hranici. Kromě toulek okolní krajinou se děti vyřádily a odreagovaly na
herních prvcích, kterých bylo v celém areálu velké množství. Ovšem největší úspěch mezi dětmi
z těchto hrátek měla velká nafukovací skákací trampolína! Ta od dětí dostala jedničku s hvězdičkou!
Každý den jsme si společně vyprávěli zážitky, děti si nakreslily obrázek do deníčku, četli jsme, zpívali,
hráli si… K tomu všemu nám celý týden přálo skvělé sluníčkové počasí, takže posíláme pochvalu i
„tam nahoru“!
Všechny děti byly statečné, vyzkoušely si svoji samostatnost a rozhodně musíme říct, že celý týden
skvěle zvládly! Za to mají zase jedničku s hvězdičkou ony od nás“.
Jak řekl jeden chlapeček: „Užíváme si to tady bez rodičů!“ A opravdu jsme si to užili!
Ivana Nováková

