
Škola v přírodě – Sloup v Moravském krasu, 27. 5. – 31. 5. 2013 

Tématem celotýdenní hry bylo „Putování za medvědem jeskynním“. 

Kdo to vlastně byl medvěd jeskynní?  

Na výšku měřil asi 1,7 m. Jeho váha dosahovala 400-900 kg. Žil před 70 tisíci lety a vymřel 

před 12 tisíci lety. Byl to všežravec. K úkrytu a k zimnímu spánku vyhledával jeskyně. Živil se 

bylinami, trávami, bobulemi a malými zvířaty. 

Motto školy v přírodě – „Jsme rodina, která si pomáhá“ 

Co jsme zažili? Zábavu, hry, výlety, poznali jsme nové kamarády. 

Co jsme se naučili? Pomáhat druhým, chovat se ohleduplně, spolupracovat ve skupině, být 

přátelští, získávat nové poznatky, něco o přírodě, historii  

 Žáci byli rozděleni do tří družstev – neandrtálci, kromaňonci, homo-sapiens. Na 

začátku byli žáci seznámeni s celotýdenní hrou a jejími pravidly. Žáci ve svých družstvech 

plnili různé úkoly, starší pomáhali mladším. Ve skupině řešili přírodovědné a zeměpisné 

kvízy. Jedno dopoledne jsme strávili na hřišti při míčových hrách. Uskutečnily se celkem tři 

hry v lese – jeskyní výtvor z přírodnin, doba ledová a hledání pokladu. Za splněné úkoly 

získávala každá skupina bodové ohodnocení. Bodoval se také pořádek a chování na pokojích. 

Na konci hry družstva luštily tajenku a děti hledaly ukrytý poklad. 

Celkové výsledky: 

1. místo Homo – Sapiens 100 bodů (rozhodovala dříve vyřešená tajenka) 

2. místo Kromaňonci  100 bodů 

3. místo Neandrtálci  95 bodů 

 Podle ohlasů se dětem nejvíce líbil úterní celodenní výlet do Punkevních jeskyní a to 

hlavně plavba v lodičce jeskynním labyrintem a jízda lanovkou na Macochu. Při výletech do 

okolí jsme poznali oblast okolí Sloupu a Šošůvky. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme 

museli program částečně upravovat a měnit.  

 Na škole v přírodě se utvořila parta kamarádů, která poznala pedagogy také z jiné 

stránky, než ze školních lavic. V příštím školním roce chci také pořádat tuto akci, neboť je 

přínosem pro žáky a jejich rodiče a také pro učitele. 
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