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V pondělí 9. května jsme se sešli v 8:00hod u zadní brány školy a po odbavení zdravotních 

dokumentů jsme nasedli do autobusu a vydali se směrem na Vizovice. Po příjezdu do areálu 

REVIKA jsme se ubytovali na pokojích a prohlédli jsme si společné prostory budovy. 

V odpoledních hodinách jsme prozkoumávali 

venkovní areál a děti se pak pokoušely na papír 

nakreslit mapu areálu s popisem. Po večeři si každý 

zapsal své první dojmy a zážitky do cestovatelského 

deníku. Po hygieně, převlečení se do pyžamka, jsme 

se sešli společně na jednom z pokojů a začali číst 

knížku o knižních skřítcích. Děti si pak ještě chvilku 

vymalovávaly svého skřítka, ale mnohé přemohla 

únava a do 22.00hod všichni spinkali. 

V úterý nás čekal celodenní pěší výlet do Vizovic. Absolvovali 

jsme dílničku zaměřenou na výrobu vizovického pečiva 

v krásné starobylé Halově pekárně, kde je 100-letá parní 

pec. Po chutném 

obědě - chlebu 

s řízkem, který jsme si 

snědli na lavičce 

v zámeckém parku 

Vizovice, nás čekal 

edukační program O 

zámecké zahradě. 

Cesta zpátky na Reviku 

už byla pomalejší. 

Ovšem díky posilnění v čokoládovně pohodově plynula 

a do pokojů jsme dorazili před večeří. Ušli jsme asi 

11km.  

Ve středu jsme zůstali na Revice. Dopoledne jsme 

využili 

prostor s posezením venku a nabarvili jsme si na 

památku trička. Po poledním klídku jsme se 

myšlenkami ponořili do starého Egypta a prožili 

jsme si příběh o tom, jak geometrie přišla ke 

svému jménu. Poté jsme se vydali do lesa, tvořit 

své území z přírodnin. Cestou zpátky jsme si 

zahráli vtipné hry. Po večeři si děti zapsaly 

deníky a den opět končil pohádkou o knižních 

skřítcích na dobrou noc.   



Ve čtvrtek dopoledne jsme se vrátili ke geometrii. Děti si 

vyslechly příběh o magickém čtverci a pokoušely se 

vyrobit ze čtverce různé skládanky. Při večerní prezentaci 

skládanek jsme se hodně nasmáli. Odpoledne jsme se 

vydali na kozí farmu. Prohlédli jsme si kozičky a ochutnali 

zmrzlinu z kozího mléka. Po návratu se všichni 

vydováděli u míčových her, badmintonu, skákací gumy 

nebo jen tak seděli a povídali si. Zahráli jsme si poslední 

hru, při které jsme hledali přírodniny podle abecedy. 

V pátek jsme se dopoledne zabalili a dopsali 

cestovatelské deníky. Zde už chyběla jen poslední 

stránka a zhodnocení. Po obědě jsme nasedli do 

autobusu směr Uherské Hradiště a všichni se už nemohli 

dočkat, až uvidí své rodiče.  
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