Poslední školní týden v tomto kalendářním roce byl pro nás, žáky ekologické a
přírodovědné třídy, velmi netradiční. Moc jsme se těšili na to, co zažijeme a co
uvidíme nového. Naše třídní učitelky p. uč. Zuzana Mertlíková a p. uč. Jana
Paulusová Fišerová si pro nás připravily bohatý a pestrý program.

V pondělí 19.12.2011 jsme se vydali do královédvorské ZOO zdobit stromeček
přírodními materiály. Když jsme vstoupili do zoo, první, co nás zaujalo, byli lemuři.
Jeden z nich si sedl k vitríně a upjatě pozoroval, co
nám pracovník zoo říká, a to například, kde si
máme vybrat stromeček ke zdobení a co
zajímavého uvidíme za zvířata. Vydali jsme se
nejprve zdobit stromeček. Cestou jsme viděli již
stromky krásně ozdobené, ale na nás čekal jeden
neozdobený nedaleko surikat. Vybrali jsme si ten
vpředu a pustili jsme se do díla. Ozdobili jsme ho
sušeným ovocem, zvonky z pomerančové kůry a řetězy ze slámy, které jsme předem
ve škole ručně vyrobili. Práce se nám zdařila a stromek se nám líbil. Protože čas
ubíhal, vydali jsme se po stopách zvířat, a to i těch nově narozených. Naše kroky
směřovaly k hrošíkům, okapi, slonům, do vodního světa, kde bylo opravdu hodně
druhů překrásných pestře zbarvených ryb, ale také želvy, hadi a krokodýli. Nakonec
jsme šli do ptačího světa, kde byla pro změnu spousta druhů exotických ptáků a
mláďata orangutanů. Nakonec nám nezbylo, než vrátit se zpět do školy a těšit se na
další den.
Druhého dne, v úterý 20.12.2011, jsme opustili
Dvůr Králové n.L. a vyjeli do Poniklé. Nejprve
nás překvapil sníh, ale naše kroky mířily do firmy
Rautis, která ručně vyrábí ozdoby z foukaného skla
ve tvaru malých skleněných korálků. Řekneme

vám – nic lehkého! Nejdříve se musí sklo vyfouknout do požadovaného tvaru,
nastříbřit, obarvit, korálky nařezat a pak je teprve možno ozdoby vyrábět. Že to není
lehké, jsme si i sami vyzkoušeli. Každý si
vyrobil šesticípou hvězdu a moc nás to bavilo.
V Poniklé jsme ještě navštívili muzeum pod
názvem „Jak se žilo za našich prababiček“. Zde
jsme viděli nejen staré nádobí, zemědělské
stroje, kočárky, saně, ale i staré vánoční
ozdoby. Pak jsme nasedli do autobusu a frrr
směr Jilemnice. Zde jsme v muzeu viděli
překrásný pohyblivý ozvučený betlém, místnosti vybavené z doby pobytu rodu
Harrachů a expozici na téma počátky lyžování v českých zemích. Obdivovali jsme
staré, úplně první lyže a hlavně to, jak se na nich lidé začínali učit jezdit. Nakonec
jsme nastoupili do autobusu a jeli zpět do Dvora Králové n.L. Tato exkurze byla pro
nás nejenom zábavná, ale i poučná.

Středa 22.12. byla vycházkou do našeho lesa. Měli jsme
nádhernou cestu, protože konečně napadlo trochu sněhu i u nás,
tak jsme byli šťastní. Ale to nejhlavnější bylo, že jsme nešli do
lesa jen pro naši zábavu, ale vydali jsme se obdarovat zvířátka
nějakými těmi pamlsky. Kousek od krmelce jsme si našli malý
stromek, na který jsme zavěsili lahodné zvířecí dobroty, třeba
mrkev, jablíčka, slunečnicová semínka. A protože jsme toho
přinesli opravdu hodně, dali jsme to, co zbylo, do krmelce.
Převážně suchý chléb, rohlíky a jablíčka, která jsme zvířatům
rozkrájeli do tvaru hvězdičky. Nakonec následovala sněhová koulovačka a chvilka
odpočinku. Tento den se vydařil a naše cesta směřovala zpět ke škole.

Všechny tyto dny jsme si báječně užili, nikdo se nezranil a ještě jsme pomohli
zvířatům. Dny byly poučné, zábavné a hlavně máme zase další vzpomínky. Jsme rádi,
že
si
můžeme užít zábavu i ve škole. Děkujeme.
za žáky: Veronika Tichovská a
Kateřina Linhartová
za učitele: Zuzana Mertlíková
a Jana Paulusová Fišerová

