
Informace 1. 10. 2021 

Škola v přírodě: 

Sraz:   v pondělí 4. 10. v 8:00 na autobusovém nádraží. 

Odjezd: až všichni nastoupíme do autobusu.  

S sebou v malém batůžku: 

(Žák potřebuje batůžek, ne vak s provázky, ty by ho škrtily.) 

Pláštěnku, svačinu (větší svačinu-začínáme večeří), pití.  

Oblečení dle aktuální předpovědi.  

Kinedryl půl hodiny před odjezdem, komu nebývá dobře v autobusu. 

 

Rodič odevzdá před odjezdem panu Šafránkovi: 

(Pan Vladimír Šafránek jede na školu v přírodě jako zdravotník. Má ukončené 

střední zdravotnické vzdělání. V současné době je student záchranář.) 

1. Bezinfekčnost (papír o velikosti třetiny A4).  

Kdyby někdo zapomněl, budeme mít prázdné u sebe. 

2. Kopii průkazky zdravotní pojišťovny.  

3. Léky, které žák užívá. 

Program na první den: 

Prohlídka hradu Rabí, vycházka k jezeru Laka.  

Příjezd na hotel plánujeme na 15.-16. hodinu. 

Program na ostatní dny budeme vždy domlouvat den předem podle aktuální 

předpovědi.  

Kdo mi dal svolení, toho zařadím do skupiny aplikace WhatsApp a každý den 

dám vědět, co jsme viděli. 

Pracovní sešity z českého jazyka a matematiky vyberu v pátek, aby na ně děti 

nemusely myslet.  

Celý pobyt bude hlavně zaměřen na učivo našeho světa, konkrétně ekosystém 

les a také doufáme, že nám bude počasí přát a budeme si každý den užívat pěší 

turistiku. Pro sběr přírodnin budeme potřebovat 2-3 igelitové sáčky. 

 

Tento týden výjimečně nebudeme psát víkendový deník. 

 

Vaše děti se v pořádku vrátí v sobotu 9. 10. kolem 11. hodiny. 

Kdybyste přišli na to, že nějaká informace chybí, volejte. 

Děkuji za spolupráci. Markéta Duspivová 



Seznam věcí na školu v přírodě 

prosíme, abyste zohlednili i předpověď počasí na dané období v dané lokalitě  
 

 
hygienické potřeby 

osuška, ručník 

spodní prádlo a ponožky na 6 dnů 

dvě mikiny, svetr 

trika s krátkým nebo dlouhým rukávem na 6 dnů 

dvoje tepláky, dvoje kalhoty na ven 

kšiltovku, čepici na uši 

dvoje prstové rukavice 

podzimní bundu, zimní bundu  

přezůvky  

dvoje pevnější boty (botasky, kotníkové na chůzi) 

pláštěnku nebo nepromokavou bundu 

plavky (máme k dispozici vytápěný venkovní zastřešený bazén) 

holínky 

přiměřené kapesné 

psací potřeby (nejlépe vybavený penál, nůžky, lepidlo, blok velikosti A4) 

hodinky, nemusí mít všichni 

stolní hry nebo karty 

malý batůžek, plastovou láhev na pití 

děti s sebou nesmí mít mobilní telefon 

 

 


