
     
 
 
  

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Sloup u Macochy, RS Čermák, 5.A,B, 17. – 21. května 2010 

 PROJEKT  

„Ještě chvíli spolu I.“ 
(Kreativita jako součást osobnostní a sociální výchovy). 

 

 
 

LANDART = pomíjivé umění , japonské umění skládání papíru, svět zvířat a rostlin = 
ORIGAMI, 1 čtverec 7 dílů = TANGRAMI, „BAREVNÉ SETKÁVÁNÍ“ =  malba 
(artefiletika), MALOVÁNÍ NA KAMENY , dále: týmové hry, turistika, dramatická 
výchova. 
 

STŘÍPKY Z HODNOTÍCÍCH PRACÍ D ĚTÍ: 
■ ŠVP se mi moc líbila, až na nepříznivé počasí ■ hráli jsme hry ■ připravovali jsme 
dárky pro maminky ■ hráli jsme divadlo ■ prostě to bylo super ■ bylo to tam cool ■ ŠVP 
byla skvělá ■ měli jsme diskotéky, vycházky, soutěže… nestihli jsme všechno ■ pěkné 
ubytování ■ výroba origami ■ nádherná příroda ■ vynikající jídla ■ plno dobrých 
kamarádů ■ procházky ■ hra „Anděl“ ■ pokoje podle své vůle ■ plno legrace ■ no prostě 
super ■ dostala jsem prstýnek ■ jenom počasí trošku nevyšlo ■ nejvíc se mi líbilo, jak 
byla diskotéka ■ byla dííííííza ■ malovali jsme na kameny ■ líbil se mi dopolední i 
odpolední program, ale nejvíc asi origami ■ strašně vrzaly postele ■ po dešti jsme stavěli 
ekodomky, hráli vybíjenou ■ ŠVP jsem si pořádně užila ■ jídla skvělá a paní kuchařky 
hodné ■ naučila jsem se zase něco nového ■ nejvíc mě štvala poloha našeho pokoje, byly 
jsme hned vedle noční můry…■ nejhorší bylo, že tam furt lilo (pršelo) ■ vadily mi vrzací 
postele ■ někdo zlobil tak, že paní vychovatelky trpěly, až je z toho bolela hlava  ■ díky 
ŠVP se mohli všichni radovat i z těch nejmenších maličkostí ■ na diskošce někteří byli 
smutní, ale já měla nejlepší den mého života… ■ večerka byla moc brzy ■ moc se mi tam 
líbilo a myslím, že to můžu říct za všechny ■ skromné pokoje ■ i když pršelo, líbilo se mi 
to ■ bylo dobrý, že jsme bydleli v chatce, takže za náma nechodili tak často učitelky ■ 
parádní bylo sudoku ■ stavěli jsme origami a to mě moc baví ■ hodné paní učitelky ■ 
                                                                     ■ 

Jednou na procházce mi Jirka říká: 
“Já nemám ani ty blbý rybičky...“ 

„Aspoň jsi je dřív měl…. Já jsem je nikdy neměl, nemám a mít nebudu.“ 
„A co máš?“ 

„Pech…“ 
           ■ 
 
 


