
Kovářská – Malý princ v nás 

Zpráva o pobytu: 

Během prvních pěti dní byl pobyt zaměřen na vesmír, vesmírná tělesa a znamení. Děti v přírodě 

tvořily na toto téma.  

Zúčastnili jsme se akce „Uklízíme Česko“ a jenom mladší děti nasbírali 5 velkých pytlů odpadků.  

Navštívili jsme letecké muzeum a dozvěděli se spoustu zajímavostí.  

Hodně jsme se pohybovali v přírodě.  

Odjížděla jsem v pátek večer – vystřídala mne klg. Konrádová z důvodů rodinné předem naplánované 

kulturní akce. V neděli večer jsem se opět vrátila a dohlížela na večerní program.  

V pondělí jsem byla s našimi žáky jako cvičitelka na místní základní škole a udělala jsem jim jednu 

ukázkovou hodinu jógy. Naše děti cvičily spolu s místními a všichni velmi pozorně a dobře. 

Využívali jsme všichni místní bazén a saunu, sázeli stromky, besedovali o rašeliništích a na závěr jsme 

navštívili úpravnu vody v Bezručově údolí a přehradu Kameničku. 

Považuji knihu Malý princ za náročnou literaturu, přesto se podařilo tímto pobytem probudit 

v dětech hlubší cítění a pochopení filosofie této knihy. Patří k mým nejoblíbenějším, přesto sama 

mám pocit, že jsem ji pochopila až v dospělosti, proto mě velice dojaly závěrečně práce na toto téma 

našich žáků a jsem velmi ráda, že jsem u toho mohla být, i když to bylo velmi náročné. 

Poslední noc jsem toho byla tak plná, že jsem se uprostřed noci probudila, musela jsem vstát a napsat 

tuto báseň, která myslím mluví za vše. Chtěla jsem jí Martině Novákové poděkovat, za to, jak vše 

vymyslela a zorganizovala. Před odjezdem ji jeden z deváťáků zarecitoval, a objevili se i slzičky (nejen 

u Martiny).  

MALÝ PRINC – PODĚKOVÁNÍ 

Malý princ opět přilétl na naši planetu 

A vážně, lidičky, věřím, že se nepletu. 

Tentokrát nepřistál někde na poušti, 

To se mu samozřejmě odpouští, 

Protože přilétl mezi naše děti, 

Kterých tady v Kovářské bylo jako smetí. 

     Cítím, jak dětská srdíčka září, 

Když se lehce dotkl jejich tváří. 

Přišel k nim možná s další otázkou, 

Aby je vedl cestou za láskou. 

     Komu se tato láska do srdíčka vejde,  

Ten z této cesty již nikdy nesejde. 

Proč ho tu nevidím? … si možná někdo řekne. 

Když srdce odpoví, hlava klobouk smekne. 

Vždyť to, co je důležité a citelné, 

Je lidským očím neviditelné. 

     Děkuji tomu, kdo ho sem zavolal 

A plamínky v lidských srdcích rozfoukal. 


