
Škola v přírodě Beskydy 2020 

Třídy 8. B a 9. B se vydaly ve termínu 7. –11. 9. 2020 po dlouhém odloučení na školu v přírodě do 
Horní Bečvy. Všichni jsme se na společné chvíle velmi těšili!  

Den první 

Cestou do místa pobytu jsme zavítali na zámek Nové Hrady nedaleko Litomyšle. Kromě samotné 
prohlídky zámku jsme byli nadšeni i z rozlehlého zámeckého parku, kde byli i malé bludiště. Po 
ubytování a večeři jsme se seznámili s okolím kolem hotelu. 

Před večerkou jsme mohli své školní znalosti a vědomosti ověřit ve vědomostní soutěži a svoji 
dovednost porovnat v turnaji ve stolním tenise. 

Den druhý 

Hned po snídani jsme autobusem přicestovali do kopcovitého, ale malebného města Štramberk, kde 
jsme jako první navštívili výrobnu Štramberských uší, kde jsme si vyslechli pověst o tom, jak tako 
sladkost vznikla a na závěr jsme si mohli i jedno vlasti ucho vyrobit a samozřejmě sníst. 

Poté jsme přešli do místního muzea, kde byla výstava celosvětově známého malíře a ilustrátora 
Zdeňka Buriana, jenž se proslavil kresbami Indiánů, pravěkých rostlin a živočichů. Ve sklepě jsme na 
závěr mohli zhlédnout ojedinělou výstavu stínových obrázku, kde jsme si ověřili své znalosti z fyziky. 

Z muzea následoval výšlap na štramberskou Trúbu – věž, která je pozůstatkem tamního mohutného 
hradu.  

Po občerstvení jsme nabrali síly na poslední cíl ve Štramberku. Po šipkách jsme se vydali na Šipku. 
Šipka je pravěká jeskyně (národní přírodní památka) přímo za městem, kde bylo nalezeno několik 
ostatků pravěkých zvířat a neandrtálců.  

Navečer nás čekala sběračská soutěž. V týmech jsme prozkoumávali místní les, kde jsme se snažili 
nasbírat co nejvíce jedlých hub. 

Večer byl po mottem: „Hola, hola, diskotéka volá!“ 

Den třetí 

I další den byl samozřejmě ve znamení vzdělávání a poznávání krás naší vlasti. Dopoledne jsme 
dorazili do Ostravy do části Dolní Vítkovice, kde jsme strávili úžasného půl dne. Po nasazení přileb 
jsme se vydali na exkurzi vysoké pece. A byla skutečně vysoká! Nahoru jsme vyjeli výtahem a cestou 
nás pan průvodce seznámil s technologii výroby železa a s náročností této práce. Z vrcholu vysoké 
pece jsme měli za slunečného počasí nádherný výhled na celou Ostravu. Z vrcholu vysoké pece jsme 
také pozorovali další cíl našeho poznávání – nedaleký Svět vědy a techniky. 

Svět vědy a techniky je interaktivní dětské vědecké centrum, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet a 
ověřit své znalosti z oblasti přírodních věd, techniky i medicíny. Trpěliví jedinci si mohli vyrobit i 
vlastní ocelovou lžičku. 

Večer nás čekal turnaj v bowlingu a ve společenských hrách a stolním tenise. 

Den čtvrtý 

Tento den byl volnější, ale i přesto stál zato. Dopoledne jsme se vydali na Valašku – stezka korunami 
stromu na Pustevnách. I když bylo pod mrakem, měli jsme přesto dechberoucí výhled na místní 



pohoří a zalesněné kopce. Odvážní si mohli i udělat foto na proskleněné vyhlídce nad korunami 
stromů. 

Odpoledne po obědě a odpoledním klidu měli zamluvenou exkurzi ve svíčkárně v Rožnově pod 
Radhoštěm. Tato svíčkárna dodávala svíčky i na svatbu prince Harryho a své výrobky dováží do celého 
světa. Po vyslechnutí výkladu jsme si mohli nabarvit každý svíčku, kterou jsme si odnesli jako suvenýr. 
Další barevně a voňavé suvenýry jsme si mohli zakoupit i ve firemním obchůdku. 

Večer následoval táborák a závěrečná diskotéka. 

Den pátý 

Cestou domů nás čekala prohlídka Muzeum Tatry v Kopřivnici, kde jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací a kde jsme si mohli prohlédnout i unikátní exponáty. 

Všichni jsme si školu v přírodě velmi užili a už nyní se těšíme na další výpravu nejen za poznáním, ale i 
za dobrodružstvím! 

 


