
 

FOTOGALERIE      Ozdravný pobyt č.2 

Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, přísp. Organizace 

Místo pobytu:CHKO Moravskoslezské Beskydy, Bílá, Hotel Bauer, dependance chata Hořec 

Pobytu se zůčastnilo 42 dětí z 6. a 9. ročníku v termínu: 19.- 25.1.2019 

Hlavní cíl: Žák se bezprostředně seznámil s životním prostředím CHKO Beskydy, porovnal své 

znalosti o ekosystému hor a uvědomil si vazby mezi živou a neživou přírodou. Pokusil se 

uvést do praxe teoretické znalosti o fyzikálních zákonech během praktických pokusů se 

vzduchem, a vodou a pochopil důležitost těchto zákonů pro život lidské společnosti. 

Seznámil se s typickými živočichy, získal povědomí o chráněných rostlinách a složení lesa. 

Poznává  léčivé rostliny. Procvičil se ve znalostech o ekosystémech a ekologii. Aktivně 

rozmítá nad vlivem lidského konání na přírodu a pokusil se zaujmout k této problematice 

svůj vlastní postoj.  Výzvou pro tyto starší žáky bylo vytváření videí, k čemuž byli motivování 

tím, že postava boha Radegasta k nim vystupoval taktéž skrze toto médium. 

 

 



1. Den Příjezd, vycházka po okolí a seznámení se s tématem a průběhem pobytu. 

 

 

Návštěva boha Radegasta - osobně 

 



 

Skupiny dětí obdržely Brožury Výjimečných a každý den plnily předepsané úkoly a své poznatky, ale i 

prožitky. První den byl úkol vytvořit a pojmenovat tým a popsat místo, kde se odehrává náš pobyt. 

 

2.den téma – vzduch, pokusy, analýza vzduchu, modely znečištění, superschopnosti vzduchu a na 

večer hodně teorie – Beseda na téma Mikročástice v ovzduší. Ale dnes byl čas i na hraní a hodně 

pohybu. 

  



 

 

  



 

3. den téma – voda. Seznámení se s řekou Ostravice, pozorování zmrzlé vody mikroskopem a 

výroba všech tří skupenství vody. Čas mezi pokusy žáci strávili vyprávěním příběhu ryby, hrou na 

molekuly a měřili rychlost průtoky vody v řece pomocí staré metody –uzlů. 

 





 

Večer jsme završili ponořením svých vymrzlých těl do příjemné vody. Někteří našli sílu i na tvorby 

staveb z ledu a na kousek forografického umění. 

 

4. den téma Vše živé.  Vydali jsme se do Obory Bílá poznat život zdejší živé zvěře. Na některá 

zvířata jsme si i zahráli. Velkou výzvou bylo postavení ptačího krmítka. Venku bylo cca -12 C. Zvládli 

jsme to. 





 

5. Den téma – Zimní orientační den. Mezi stromy jsou zakódované citáty o přírodě. Žáci běhali, 

našli a citáty sestavili. Také je čekalo pár zážitkových aktivit se zrcátky. 

 



 



 

 

6. den téma – Lidé a příroda. Zamyšlení nad sebou, coby tvorem, který dokáže změnit nejen svůj 

život, ale také životy jiných. Tvorba 3D modelů: skleníkový efekt, fotosyntéza, životní cykly zvířat, 

globální problémy, stavby přírodě - šetrných domovů, koloběh vody aj. 

Fáze získávání údajů pomoci IT technologie a internetu. K dispozici notebooky, tablety a wifi. 



 

  



  

Fáze kreativity a výroby: 

 



 

7. den téma – kompletace Brožur Výjimečných, video věstníků  a vyhodnocení.

 





 



 

Zbyl čas na poslední slova a loučení. 

 



Vytvoření videí bylo alfou i omegou jejich snažení. Zvládl to i Bůh Radegast se svými úvodními 

videi.

 

Loučení bylo i emocionálně melancholické, příroda prohlubuje lidské vztahy. A tak to má být. 

Vytvořil Bc. Jaroslav Drlík, koordinátor ozdravných pobytů. 

 


