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Týden v podzimních horách
Škola v přírodě na podzim? Proč ne? I když nutno dodat, že nás k tomuto termínu donutily okolnosti,
ale vůbec jsme nelitovali. Vybrali jsme si týden od 30. září do 4. října a přálo nám opravdu skvělé
počasí. Samozřejmě bez bundy už to nešlo, ale celý týden bylo krásně slunečno, takže povinné
pláštěnky zůstávaly na chatě. A to by se nám mnohdy na jaře asi nestalo, koneckonců červnové
záplavy jsou toho důkazem a to byl také důvod, proč jsme pobyt na horách s dětmi museli na
přelomu května a června zrušit.
Nyní tedy vše vyšlo a 16 dětí se mohlo vydat vstříc týdennímu dobrodružství do Orlických hor.Díky
projektu“Zahrada pěti smyslů“, který v MŠ Palackého probíhá,se EKO pobytu na horách zúčastnily
převážně děti se speciálně vzdělávacími potřebami a děti ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí.
Celý týden jsme díky slunečnému počasí mohli trávit co nejvíce času venku a dýchat čerstvý, zdravý,
horský vzduch. Podnikali jsme nejrůznější výpravy za poznáním, zpestřené hrou a vyprávěním. Děti
poznávaly živou a neživou přírodu, seznámily se s mnoha novými pojmy. Hledaly a rozlišovaly
jednotlivé přírodniny, měly radost z nalezených hub, které donesly paní kuchařce do polévky. Učily se
správnému chování v lese a kladnému vztahu k životnímu prostředí. Sledovaly proud horského
potůčku, přeskakovaly stružku a kořeny stromů, kameny, hrály si v lese. Celkově si pořádně protáhly
tělo při chůzi do kopců a z kopců a při zdolávání nejrůznějších přírodních překážek. Oblíbená zastávka
byla pod kaštanem, kde nasbíraly spousty plodů-některé daly zvířátkům do lesa, některé si odnesly
do chaty a stavěly z nich domečky a různé obrazce. Moc je zaujala jejich vlastní ozvěna mezi kopci.
Nejdelší procházkou byl výlet do městečka Nového Hrádku, kde poznaly skřítka Frymbulína a po
několika dnech v přírodě se na chvíli vrátily do civilizace. Všechny túry děti statečně zvládly a po
právu byly také náležitě průběžně odměňovány sladkostmi, kterých měly z domova velké zásoby.
Aby vycházek nebylo moc, některá dopoledne jsme trávili sportovními aktivitami na krásném hřišti
před chalupou. Asi největší radost měly děti ze svých nových kamarádů- zvířátek.U chalupy v ohradě
totiž přebývají kozy a ovce a tak nebylo dne, abychom se u nich nezastavili. Děti je pravidelně krmily a
například takové sendviče (tráva mezi dvěma listy) jim určitě moc chutnaly! Dětská fantazie je
vskutku bohatá!
Po celý týden pobytu jsme s dětmi pracovali na přípravě deníku, který jsme později zkompletovali ve
školce a který si děti odnesly domů jako vzpomínku na pobyt. Myslíme si, že budou mít hezkou
památku, my i děti máme z deníku velkou radost.

Poslední den děti podnikly dobrodružnou cestu za pokladem, kterou také úspěšně zvládly a o poklad
se spravedlivě rozdělily.

Ivana Nováková
manažer aktivit

A protože jsme se vůbec nenudili,týden utekl jako voda a my se museli s Orlickými horami rozloučit.
Doma již čekali natěšení rodiče a my jim musíme říct-máte statečné děti!Celý pobyt zvládly bez
slziček a stýskání,prostě na jedničku! Doufáme, že si odnesly spoustu nových zážitků,upevnily
kamarádské vztahy a budou mít dlouho na co vzpomínat tak, jako my. Myslíme si, že díky báječným
dětem, krásnému počasí, skvělému zázemí a personálu se tato akce velmi vydařila.

