
 

FOTOGALERIE      Ozdravný pobyt č.3 

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

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

Pobytu se zúčastnilo 32 dětí z 4. a 5. ročníku v termínu: 23.-28.2. 2019 

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

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

potřebné k pochopení ekologických zákonitostí. Poznává léčivé rostliny a dozvídá se o 

negativním dopadu lidské činnosti na ŽP. Uvědomil si potřebu přírody pro svůj další život.  

Pokusil se o analýzu  současného stavu svého životního prostředí a pokusí se navrhnout 

řešení, která by mohla vést ze zlepšení tohoto stavu. Při plnění těchto cílů jsme trávili čas 

v lesích Beskyd, abychom tak více pocítili potřebu přírody pro náš další plnohodnotný život. 

 
 

1.den téma – Příjezd a vycházka po okolí. Žáci, rozdělení do týmů dostali Deníky Dobrodruhů a 

vyplnili první strany. Pro každý den měl deník své strany s potřebnými informacemi. Za splnění 

dostávali razítka superhrdinů a získali Jardouny. (Peníze vydané pro tyto ozdravné pobyty).  



  

1. Den téma – vzduch, Vycházka ke kostelu Sv. Bedřicha a jednoduché, ale překvapivé pokusy.  

 



 
 

3.den téma – voda, vycházka k řece Ostravici, pokusy s vodou, pozorování sněhových vloček 

pod polním mikroskopem, vytváření všech skupenství vody, výroba kesonu aj. 

 

  



 

 

 



 

Místo a čas bylo i na nalézání umění, které vytváří příroda. 

 



3.den téma – Vše živé. Výlet do Obory Bílá. Také po cestě jsme našli stopy po životě i smrti. 

 











 

4.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. Zvládli to s přehledem.

 

 

 







 

Každý den probíhalo doplňování deníku Dobrodruhů. Takto krásně vypadaly jejich díla. 

 



 

Dalším úkolem, který bůh Radegast bedlivě sledoval, bylo vytvoření Novin. Děti vytvářely vlastní 

články s tématem blízkým tématu ozdravných pobytů – příroda a mnohdy články zaujaly vtipností ale 

také zamyšlením. 

 





 

V průběhu pobytu jsme natáčeli krátká videa, která dětem pomohla převádět myšlenky v slova a věty 

a vyjádřit tak svůj názor nebo i jen pocity. 

 



 

 

 

Naše životy jsou tvořeny chvílemi. Takovými krásnými chvílemi. 

Vytvořil Bc. Jaroslav Drlík, koordinátor ozdravných pobytů. 

 


