Kvinta na škole v přírodě
Naše škola v přírodě trvala od neděle 10. 10. do čtvrtka 14.10. Ubytováni jsme byli U Plané
jabloně, v malebné chatě v Malenovicích pod Lysou horou. Tato akce probíhala pod vedením
naší třídní učitelky a zkušené organizátorky školních výletů a exkurzí Mgr. Libuše Blahové.
O program se postaral především sportovní asistent Martin, jenž pro nás naplánoval nejednu
zábavnou aktivitu. Celého pobytu se zúčastnila taktéž p. uč. Zapletalová, a dva dny s námi
strávil také p. uč. Outrata, jehož poté vyměnil p. uč. Frnka.
První bod každodenního programu nás nemile překvapil, protože budíček byl stanoven již na
7:00! Po něm následovala v chladném ranním počasí rozcvička, která nám však ve středu
a čtvrtek byla odpuštěna, a tak jsme si mohli pospat o chvíli déle. Protože se jednalo
o edukativní pobyt, samozřejmě jsme se i učili, a to dokonce 4 hodiny!
V pondělí odpoledne jsme byli seznámeni se základy přežití v přírodě, stříleli z luku a ze
vzduchovky. Někteří z nás však něco viděli i za terčem, kam často náboje a šípy směřovaly.
A když už jsme si mysleli, že je to konec odpoledních aktivit, zahnali nás učitelé do lesa pro
dříví na táborák, u kterého nám hrál na kytaru náš hudebně nadaný p. uč. Outrata. Opekli jsme
si špekáčky, zazpívali písničky a budeme na tento večer u ohně rádi vzpomínat.
V úterý nás čekal výšlap na Lysou horu, který jsme všichni absolvovali ve zdraví, i když cesta
to byla namáhavá. Další den jsme byli kvůli špatnému počasí nuceni zůstat na chatě - p. uč.
Frnka nás naučil super hru s kostkami, pořádal se turnaj v piškvorkách a také v ping pongu,
který jsme kvůli nedostatku pálek hráli s plastovými víčky od kbelíků, u čehož jsme se hodně
pobavili. Čtvrtek byl pak dnem balení a odjezdů. Ve volných chvílích jsme trávili všichni čas
společně na jednom z pokojů, poslouchali hudbu, hráli společenské hry, a lépe se tak poznávali.

Myslím si, že tento pobyt prohloubil naše přátelství a dle mého jsme si ho všichni užili
a budeme na něj v dobrém vzpomínat.
Ze školy v přírodě mám velmi dobrý pocit a jsem z ní až překvapivě potěšen.
Škola v přírodě byla skvělá, škoda, že netrvala trochu déle!
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