Škola v přírodě - Švagrov (16. 5. – 20. 5. 2016)
Konečně se naši druháci a třeťáci dočkali a vyrazili na dlouho
očekávanou školu v přírodě, která se konala ve Švagrově. Jedná se
o pobytové středisko ekologické výchovy, které je vybudováno
uprostřed jesenických lesů, přičemž přírodnímu duchu odpovídá i celá
stavba, její interiéry a vybavení – vše je výhradně z přírodních
materiálů. Současně však děti měly maximální pohodlí, neboť každý
pokoj je vybaven i samostatným sociálním zařízením. Výuka byla
každé ráno zahájena v místnosti nazývané Včelín, dále děti mohly
využívat učebnu, lesní učebnu a art-dílnu. Třešničkou na dortu bylo
stravování – ve švagrovské kuchyni se vařilo z tradičních místních
surovin, chutné jídlo bylo podáváno 5x denně a děti si mohly bez
omezení přidávat. To, že součástí jídelníčku bylo ovoce a zelenina, je
zde bráno jako samozřejmost.
O náš zdejší pobyt se po celou dobu staralo devět pracovníků,
z čehož pět přímo pracovalo jako vedoucí dětských skupin. Hned po
příjezdu vedoucí střediska Renata Čechová děti seznámila s pravidly
života na Švagrově a po krátkém zabydlování nás již čekalo zahájení
programu – švagrovští vedoucí převlečení za cikánskou hudební kapelu
děti písní vtáhli do příběhu o Antonínovi a jeho ztracené duši, který
nás provázel celým týdnem. Mnohdy děti večer ani nemohly usnout,
jak se těšily na každý další den, který jim vedle spousty zajímavých
aktivit přinášel pokračování tohoto příběhu. Vždyť i ony byly jeho
součástí, neboť právě na nich bylo zachránit Antonínovu duši.
Při každodenních činnostech se školáčci samozřejmě dozvěděli
a naučili spoustu nového – třeba o lnu, který lámali, česali
a pomaloučku spřádali, aby si z něj mohli utkat krásné koberečky do
svých školních tříd. S uhlířem děti hledaly a našly v lese milíře,
v nichž pak pracně vyrobily dřevěné uhlí a použily ho k malování
pohlednic. S lesníkem si zhotovily svůj vlastní dřevěný knoflík
a s dráteníkem krásný stromeček. Všechny tyto činnosti byly
propojeny s přirozeným získáváním mnohých informací – zjistily
například, jak a čím se měří průměr kmene stromu či který hmyz
a rostliny jsou lidem prospěšné. Děti se prostě učily mnoha smysly –
ohmatávaly a ochutnávaly. Moc jim třeba chutnal bylinkový čaj, který
si uvařily v kotlíku s babkou kořenářkou, když ji šly navštívit do hor.

Cestou k ní zvládly i vyčistit lesní studánku, kterou potěšily zpěvem
studánkových písniček. Babka kořenářka jim nakonec také prozradila
indicie, podle nichž našly informace o tom, jak zachránit Antonínovu
ztracenou duši. Tu se po závěrečném večerním táboráku vydaly se
svíčkou v ruce hledat do lesa a dnes již můžeme prozradit, že duši
nakonec zachránily. V pátek si za odměnu zajezdily dokonce na koni.
Během pobytu samozřejmě probíhala výuka, a to českého
a anglického jazyka a matematiky. Děti se učily chvilku ráno před
snídaní, po ní a pak ještě před večeří a prý i to učení je Švagrově
bavilo více. Psaly si také svůj vlastní deník.
Program organizovaný švagrovským střediskem většinou
probíhal venku, byl připraven vždy na tři hodiny dopoledne a stejně
tak i odpoledne. Každá hra měla svůj význam, každá činnost svou
úlohu.
Vše bylo prostě promyšleno do poslední nitky, tyto se
postupně spojovaly a proplétaly, až na konci týdne bylo vytvořeno
něco, co se jen těžce opouštělo. Děti také nadchl zdravotník Milan,
který si je získal svým vtipem a hrou na kytaru.
Závěrem nám nezbývá nic jiného, nežli všem na Švagrově poslat
veliké poděkování!!!
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