
 

 

Škola v přírodě 5. ročníků – Přední Výtoň - 
Vyhlídka 
„Škola v přírodě byla super. Bylo to lepší než minulý rok. Nejlepší hra byla Sardinky. Školy 
v přírodě jsou vždycky fajn, ale dvakrát na tom samém místě to není ono. Dobře tam vařili, 
výlety byly taky moc hezké – ušla jsem 17 km – nevěřila jsem. Chybí mi na škole v přírodě 
diskotéka, ta by mi udělala nej radost. Ale je to super, že jsme tam vůbec mohli jet. Bylo to 
hustý – jídlo, hry. Asi nejhorší bylo psát denně deník, no jo, ale když tu čédinu musíme.“ 
Tak hodnotili školu v přírodě žáci 5. tříd.  
 
24. 5. 2010 v 8.30 hod jsme vyrazili plně naloženým autobusem směr Přední Výtoň – 
Vyhlídka. Strávili jsme zde pět krásných dní v pěkném přírodním prostředí. Ubytováni jsme 
byli ve čtyř- a pětilůžkových chatkách. Počasí bylo objednáno slunečné s kapkou deště. 
Objednávka byla kladně vyřízena. Celý týden jsme pracovali a sportovali  na sluníčku, pouze 
trošičku deště jsme zakusili ve středu ráno a ve čtvrtek dopoledne, abychom věděli, jak se 
používají pláštěnky.  
V pondělí po ubytování a nezbytném poučení o bezpečnosti hráli – bleskovky, vybíjenou, 
přehazovanou (základy volejbalu), sardinky, na četníky a zloděje. 
V úterý jsme batikovali trička (všechna trička byla originální), odpolední orientační běh byl 
docela náročný, ale doběhli všichni, nikdo se neztratil.  
Ve středu nás čekal celodenní výlet – Přední Výtoň po zelené Frýdava, přívozem do 
Frymburku, dále po žluté Na Martu, Alpská vyhlídka, Lipno nad Vltavou k parníku. Hurá 
jedeme parníkem zpět do Frýdavy a zpět po zelené domů (celkem jsme ušli 17 km) . 
Ve čtvrtek  jsme se zdokonalovali ve zdravovědě a dopravní výchově, dokončovala se lesní 
městečka, večer bylo vyhodnocení celého týdne a jednotlivých soutěží, předání diplomů a cen 
(sponzorské dary rodičů), posezení u táboráku a vyvrcholení noční hra Dobývání tábora a 
Stezka odvahy.  
Nastal pátek a to znamenalo zabalit, uklidit, ještě si trochu pohrát a HURÁ DOMŮ. 
Příjezd před školu v 13.30 h, ale co se děje? „MY CHCEME ZPÁTKY, MY CHCEME 
ZPÁTKY!“ 
 


