
Škola v přírodě 3. A, 3. B 
Mikulčin vrch 

 
 

Během pátečního dopoledne před odjezdem na školu v přírodě obdržely děti třetího ročníku  
dopis od neznámého pisatele, pojednávající o ztrátě starého spisu.  Po přečtení se společně 
zamýšlely nad jeho obsahem a autorem. Záhadě na kloub nikdo nepřišel.  
V pondělí 23. května jsme v počtu 32 dětí a čtyř dospělých, s hromadou kufrů a sportovního 
vybavení, vyrazili autobusem směr Mikulčin vrch. Po celou cestu děti kladly dotazy týkající se 
počtu ubytovaných osob na pokojích, co bude k obědu, zda půjdeme hned do přírody, 
nezapomněly ani na záhadný dopis. Po necelé půlhodině jsme dorazili na místo. Nejdříve jsme 
se ubytovali, pak prozkoumali nejbližší okolí chaty. Následoval oběd, společné vytváření 
pravidel a zavedení deníků, aktivity zaměřené na poznávání krajiny. Děti se seznámily 
s mapou, zaznamenaly trasu vycházky do okolí. Součástí večerního programu byly 
seznamovací hry a čtení druhého dopisu.  
V úterý jsme den začínali rozcvičkou, dopoledne jsme věnovali luštění zašifrovaných názvů 
rostlin a výrobě listových leporel. Sportovně – hravé odpoledne uvedla známá hra na tichou 
poštu v řetězech, u které jsme se vydatně nasmáli. Pokračovali jsme fotbálkem, házením 
s ringy, laserem. Večer jsme rozvíjeli spolupráci a vzájemnou důvěru, používali jsme k tomu 
pomůcky z lesa - větvičky či vlastní těla při přehazování osob, padáky. Před večerkou jsme si 
opět přečetli dopis, zamýšleli se nad jeho obsahem a formulovali myšlenky. 
Středeční dopoledne jsme opět strávili venku. Po již tradiční ranní rozcvičce jsme se 
zaposlouchali do zvuků kolem nás. Slyšeli jsme převážně zpěv ptáků, ten nás navedl na aktivity 
ke zjišťování a sběru informací právě o ptactvu. Časté odpolední přeháňky nás na nějakou 
dobu „uvěznili“  v jídelně. Poslechový kvíz zvířecích zvuků nás ale rozveselil a v podvečer jsme 
vybaveni pláštěnkami a gumáky zamířili do blízkého lesa se záměrem vytvořit domečky pro 
skřítky. A povedlo se! Několik příbytků z přírodních materiálů děti ve skupinkách postavily, 
vymyslely názvy a upřesnily, pro kolik obyvatel jsou určeny. Večerní čtení dopisu ještě 
vystřídala oblíbená hra laser. 
Čtvrtečního rána nemohly některé děti dospat, v plánu byl slibovaný výlet na Velký Lopeník. 
Vstávalo se brzy, po snídani a sbalení batůžků jsme zamířili k cíli. Děti sledovaly zelené značky, 
abychom se neztratili. Cesta rychle ubíhala, zpestřilo ji předávání „klíšťat – kolíků na prádlo. U 
rozhledny následoval oběd. Po zaslouženém odpočinku se většina dětí odhodlala k výstupu. 
Odměnou jim byly krásné výhledy do krajiny. Po návratu a krátkém oddechu jsme se pustili do 
sprejování triček. Všechny děti si samy vybraly barvy a symboly přírody. Díky originálnímu 
zpracování, vznikla pestrá škála oděvů. „Tričkování“ jsme prokládali hraním cubbu, bolly a 
lesním golfem. Čas před večerkou jsme věnovali čtení posledního - závěrečného dopisu a 
hloubání nad indiciemi, které jsme v dopisech postupně obdrželi. Po vášnivé debatě jsme 
dospěli k názoru, že spis hledat nemusíme, jeho obsah totiž objevil každý sám v sobě.  
Páteční ráno se neslo ve znamení zmatečného balení, vysvlékání lůžkovin, úklidu pokojů. Po 
dokončení prací jsme se přesunuli ven k závěrečné vědomostní hře Lišák. Zbývala půlhodinka 
do odjezdu, děti z obou tříd se dohodly na tom, že ještě poskládají z vlastních těl slova nebo 
symboly, vystihující školu v přírodě.  A to už byla aktivita opravdu poslední, čekal nás autobus 
a návrat do Uherského Hradiště.  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 


