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                       Hodnocení pobytu v přírodě, Nedvědice, 15. 5. – 19. 5. 2017 

 

 

     Letošního pobytu v přírodě se účastnilo 23 žáků 1. a 2. stupně základní školy a žáci střední  

školy. Z celkového počtu bylo 13 chlapců a 10 dívek. Pedagogický dozor tvořilo 5 žen, 3 speciální 

pedagogové a 2 asistentky pedagoga. 

 

V letošním školním roce jsme vybrali lokalitu Brno – sever, obec Nedvědice, hotel Myslivna. 

V hotelu bylo zajištěno ubytování s vlastním sociálním zařízením, WIFI a televizí. Žáci byli 

ubytovaní po třech a po pěti na pokoji. Byla zajištěna celodenní strava a pitný režim. 

 

V plánování celého pobytu jsme se zaměřili na učení formou vlastních prožitků a interaktivních 

metod. Velmi poučná byla exkurze na farmu Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kam jsme podnikli 

celodenní výlet. Žáci se mohli povozit na koních, poznali život domácích zvířat a seznámili se 

s půdním ekosystémem. Na závěr si vyrobili model ovečky. 

 

Dalším celodenním výletem byla návštěva hradu Pernštejn, kde jsme se seznámili s životem našich 

předků, se stavbou hradu a s výzdobou a současnými interiéry hradu. 

 

V další dny jsme získávali poznatky formou her a kvízů. Každý den jsme tvořili zážitkový deník, do 

kterého žáci kreslili, psali nebo lepili své zážitky. 

 

Neodmyslitelným každodenním rituálem byla návštěva místní cukrárny „U Mileny“, ve které se o 

nás vždy postarala paní Milena a pomohla nám vytvořit pro děti vzpomínkové balíčky s místními 

perníčky.  

 

Na počátku celého pobytu byli žáci seznámeni s dodržování BOZP, zvláště při cestování vlakem a 

pobytem na nádraží, s denním režimem a s dodržováním osobní ochrany. 

 

Celý týden bylo nádherné a teplé počasí. Ve čtvrtek jsme opékali špekáčky a pro některé děti to byl 

nezapomenutelný zážitek. 

 

Určitě budeme na celý pobyt dlouho vzpomínat. 

 

 

V Brně dne 22. 5. 2017 

Vypracovala: Strážnická Markéta 

 


