
Š KOLA V PŘ Í ŘODĚ  Trhová  Kámenice 

Škola v přírodě nám utekla jako voda. Máme nové zážitky, užili jsme si hodně legrace, naučili jsme se 

něco nového o A. Jiráskovi a Starých pověstech českých, známe nové hry. Také jsme poznali, že jsme 

skvělá parta, táhneme za jeden provaz a je na nás spolehnutí, poznali jsme i nové kamarády. Bylo 

toho opravdu hodně.  

V úterý jsme se byli podívat do místního sklepení na strašidla a čerty. Nakoupili jsme pohledy a poslali 

domů první pozdravy. Odpoledne nás čekal kvíz, kde musely děti řešit tajenku, a hra o praotci 

Čechovi. Ve volné chvíli děti řádily před chatou a hledaly malé žabky v blízkém lesíku, stále byly plné 

elánu. Večer byly tak unavené, že si nestihly ani stýskat a po chvíli všechny děti usnuly. 

Na středu byl naplánován delší výlet. Čekala nás naučná stezka po okolí Trhové Kamenice. Šli jsme 

lesem a loukou, podél rybníků. Cesta byla náročná a ušli jsme úctyhodných 11km. Ale došli jsme 

všichni , a tak musím děti moc pochválit za statečnost. Cestou děti vyráběly z kapradí ,,kančí zuby“. 

Anežka s Tomáškem si zahráli na učitele a ostatní děti naučili, jak si zub vyrobit. Po večeři už jsme si 

zahráli jen vybíjenou.  

Ve čtvrtek dopoledne jsme si vyšli na rozhlednu na Zuberském kopci. Sluníčko krásně hřálo, foukal 

trochu vítr a my si museli držet čepice, aby nám neuletěly. Okolní louky byly krásně rozkvetlé a 

procházka se všem moc líbila. Odpoledne nás čekaly poslední soutěže. První bylo skládání obrazu, 

kde jsme jednotlivé dílky sbírali po splnění zábavných i obtížnějších úkolů. Druhá byla tichá pošta, při 

které jsme se hodně nasmáli. A po večeři dlouho očekávaná diskotéka a vyhodnocení celé soutěže, ve 

které jsme zvítězili . Hurááá! 

V pátek už jsme jen uklidili pokoje a zabalili kufry. Autobus nás pak dovezl unavené, ale šťastné, 

v pořádku domů. 



 





































 


