
ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

16. 5.– 19. 5. 2022  

pondělí 16.5. 

„Od školy jsme odjížděli, 

 plačící rodiče dohlíželi, 

někdo smutný, jiný veselý, 

že škola v přírodě nekončí až v neděli.“ 
V počtu 47 žáků a 6 pedagogů jsme s dobrou náladou opustili 

naši rodnou vísku Dublovice a vyvezli jsme vesnici do Prahy. Na 

procházce po Kampě, kde nám krásně svítilo sluníčko, jeden 

z našich povedených žáků ihned vyklopil lahev s pitím rovnou 

do Vltavy. Zřejmě někomu připutuje vzkaz v lahvi a zachrání 

žíznivého trosečníka. V parku pod širokými korunami starých 

stromů jsme zjistili, že „na ptáky jsme krátký.“ Nejmenovaného 

druháčka si poznačil ptáček, který si tudy krátil cestu. Bude mít 

štěstí! Procházeli jsme se po Karlově mostě, obdivovali krásné 

výhledy a viděli Národní divadlo, poznali jsme Pražský hrad i 

Petřínskou rozhlednu. „Když se něčemu divíte, děti, zavřete 

pusu, létají tu mouchy, ale i drobné ptactvo“, upozorňovala 

paní učitelka.  

 



 

 

V muzeu Karla Zemana jsme se seznámili s tím, jak vznikaly 

první nákresy filmových scén. Vyzkoušeli jsme si létající stroj, 

ovládání ponorky z Vynálezu zkázy a odpovídali jsme na otázky 

z pracovního listu. Starším dětem se podařilo správně vyluštit 

tajenku a nalezly ukrytý poklad, o který se s ostatními rozdělily. 

 



Každá máme svůj stroj….

 

 

 

 



 

Poobědvali jsme v parku, pan řidič nás naložil do autobusu a 

pokračovali jsme do našeho penzionu Kamzík v České 

Kamenici. Ubytovali jsme se v útulných pokojích, zopakovali 

jsme si, možná marně, jak se máme jako hosté chovat a před 

večeří jsme se proběhli venku. K večeři jsme dostali 

bramborovou kaši a sekanou. Po večeři jsme si psali deníčky, 

abychom si tento krásný slunečný den zapamatovali. 

 

Postřehy z našich deníčků: 

„Byli jsme na Karlově mostě. Jsou tam sochy. Je to tam moc 

hezké. Lidé se tam natáčejí, fotí a hrají na nástroje.“ 

„Byli jsme v muzeu Karla Zemana. Viděli jsme pravěk.“ 

„Při odjezdu se mi trochu stýskalo, ale překonal jsem se.“ 

 

 



 

 

 

Připravujeme se na večerku, nikdo zatím nepláče, někteří se dnes i 

umyjí. Nebojte se, umyjí se všichni! Zdravíme do Dublovic! 


