
Škola v přírodě – Galerka Líšný – Český ráj 

4. – 8. června 2018 

 

 Den první – autoři Anežka, Hanička, Samuel a Dan 

V pondělí ráno jsem se setkali na nádraží. Tam jsme si společně přečetli první vzkaz od 

skřítka Plavuňky Pinuse. Pak jsme nasedli na vlak a jeli jsme do vesnice Líšný. Tam jsme se 

ubytovali a pak jsme se šli podívat po okolí. Potom jsme šli na oběd. Po obědě jsme měli 

polední klid. Po odpočinku jsme se šli podívat na Malou Skálu, kde jsme navštívili 

infocentrum, zříceninu skalního hradu Vranov a vyhlídku Zahrádka. Poté jsme se vrátili na 

ubytovnu. Tam jsme opékali buřty k večeři a byly moc dobré. 

 Den druhý – autoři Anička, Kuba L., Pepa S. a Ondra D. 

Ráno jsme se oblékli a šli jsme na rozcvičku. Potom jsme šli na snídani. Po ranním odpočinku 

jsme šli na hřiště, kde jsme pokračovali v hmyzí olympiádě. Disciplíny byly: skok daleký 

kobylek, zápas chroustů a motýlí maraton. Pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme měli 

odpolední pauzu. Potom jsme jezdili celé odpoledne na koloběžkách. A nakonec jsme se 

koupali na Žluté plovárně. Když jsme se vrátili, navečeřeli jsme se a každý si vytvořil vlastní 

tričko. Poté jsme se šli koukat na film Coco. Pak jsme šli spát.  

 Den třetí – autoři Sandra, Alenka, Kuba T., Fanda a Adam 

Ráno jsme se nasnídali a odjeli jsme vlakem do Liberce, kde jsme navštívili zoologickou 

zahradu. Hráli jsme tam hru „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Pak jsme se zastavili na hřišti, 

krmili jsme kozy. Nasedli jsme na vláček a prohlédli jsme si ještě jednou všechna zvířata. Po 

obědě jsme měli volno a mohli jsme chodit sami. Po krásném dni jsme odjeli zpět do Líšnýho. 

Tam jsme dostali výbornou večeři. Celodenní hru „Jak dědeček měnil, až vyměnil“ nakonec 

vyhrál modrý tým. Poté jsme shlédli film a poté jsme šli spát.  

 Den čtvrtý – autoři Natálka, Sára, Ondra K. a Radek 

Den začal rozcvičkou. Potom jsme šli na snídani. Pak jsme šli na dopolední soutěže. Potom 

jsme šli na pokoje. Potom následoval oběd. Po obědě jsme šli na rafty. Jeli jsme tři hodiny 

z Malé Skály do Dolánek. A pak nám ujel vlak. Po návratu jsme se navečeřeli a potom 

následovala diskotéka. A pak jsme šli spát. 

 Den pátý – autoři Štěpán a Vítek 

V pátek byla ráno závěrečná rozcvička. Po snídani jsme měli hromadný úklid. Potom byla 

finálová soutěž dvou týmů. Souboj červených a modrých skončil remízou. Celý týden 

probíhala záchrana lesního skřítka Plavuňky Pinuse. A nakonec jsme ho společně zachránili. 

Hned na to byl odjezd. Moc se nám to tam líbilo.  

 


