Tematický výlet – Libín
Turisticko – poznávací výlet
(spojení vlakové dopravy a turistiky)
Datum: 23. 5. 2018
Odjezd v 6.41 hod. z vlakového nádraží, návrat 12.15 hod.
CÍL: rozvíjet pohybovou zdatnost dětí, poznávat přírodu, stromy, rostliny,
hmyz a další živočichy v jarním období, život u vody a v lese, poznávat některé
trendy života českých lidí – chalupaření, seznámit děti s některými
piktogramy – turistické značky a ukazatele

Na dnešní výlet jsme si všichni museli přivstat – v 6.41 hod. nám již odjížděl
vlak, cíl – Šárovcova Lhota. A přestože již děti ve vlaku seděly a dvě paní
učitelky stály stále ještě u okénka a kupovaly jízdenky, nakonec i při
vyhrožování panem průvodčím, že již odjíždí, se zadařilo a odjeli jsme všichni.
Trochu adrenalinu po ránu neškodí Děti byly samozřejmě předtím
upozorněny na správné a bezpečné cestování vlakem.
Po vystoupení v Šárovcově Lhotě se děti na nádraží nasvačily a posilnily se tak
na první delší túru. Cestou mezi loukami a lesem pozorovaly okolí a
objevovaly různé zajímavosti. Po dešti
z minulého dne našly na cestě spoustu
ŠNEKŮ, v ohradě pozorovaly OVCE, KOZY A
KONĚ a pověděli jsme si něco o jejich
životě. Dále objevily dvě krásné STUDÁNKY
–
studánka
hejtmana
Šárovce a
studánka
hejtmana
Žižky.

Dalším občerstvovacím zastavením byla dřevěná odpočinková turistická
zastávka, i na ní jsme objevili něco zajímavého – spoustu ČERNÝCH
HOUSENEK, kterými byly doslova obsypány KOPŘIVY. Také jsme si cestou
ukázali TURISTICKÉ ZNAČKY A UKAZATELE a řekli si, co znamenají.

Ale to jsme již uviděli kouřový signál, který nám naznačil, kterým směrem
máme pokračovat. Cestou jsme dále pozorovali další ROSTLINY a STROMY,
některé krásně vykotlané. V poslední zatáčce jsme minuli SOCHU českého
spisovatele Aloise Jiráska. Na cestě také kromě šneků objevily děti SLEPÝŠE.
Podél ŘEKY jsme konečně dorazili do malebné chatové oblasti Libína, kde nás
již vyhlížel pan Kouba. Pověděli jsme si o způsobu CHALUPAŘENÍ.

Připravené ohniště čekalo, vytáhli jsme tedy z batůžků buřtíky a OPÉKÁNÍ
mohlo začít. A zadařilo se! Pouze dva buřty skončily v ohni, ostatní v našich
bříškách Když se děti posilnily, podívali jsme se společně na řeku a pověděli
si o ŽIVOTĚ U VODY. Potom si na zahrádce pohrály – houpačka, žebřík,
indiánské týpí a totem. Také poznaly suchý záchod, neboli KADIBUDKU.

A protože nás čekala poměrně dlouhá cesta na nádraží do Ostroměře,
nezbývalo, než se před půl jedenáctou vydat na cestu. Cestou jsme ještě
uviděli několik pěkných chatiček a potom jsme již zdolávali nerovný lesní

terén a vnímali jeho krásy i vůně. Děti určovaly názvy stromů, borůvčí, jehličí,
mech, šípkový keř, dokonce objevily na větvičce osamocené ptačí mládě.

…Šípkové Růženky pod šípkovým keřem…

…překážky na cestě, které jsme ovšem hravě překonali…
A potom jsme se již museli seřadit do dvojic, neboť jsme dorazili do ulic města
Ostroměře a vydali se směrem k vlakovému nádraží. Viděli jsme např. zrající
TŘEŠNĚ, keře rozkvétajícího ČERNÉHO BEZU, míjeli jsme PILU, pozorovali

DOPRAVU a dopravní značení ve městě. Vnímali jsme rozdíl mezi RUCHEM
města a KLIDEM a TICHEM lesního prostředí.
Cestu na nádraží děti skvěle zvládly s časovým předstihem, mohly si tedy
nádraží v klidu prohlédnout, doplnit zásoby pitné vody a chviličku si
vydechnout před příjezdem vlaku. A potom již hurá zpátky do školky rovnou
na oběd.
Výlet se nám i přes lehce zneklidňující předpověď počasí vydařil, nakonec se
nám mraky vyhnuly a vysvitlo sluníčko. Děti prožily pohodové, klidné
dopoledne se spoustou nových a zajímavých objevů, procvičily svoji
pohybovou zdatnost a výdrž, příjemným bonusem navíc bylo opékání buřtů a
volná hra na zahrádce. Děkujeme panu Koubovi za poskytnutý azyl.

