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Ing. Dagmar Nahodilová 

 

Dne 8. 4. jsem zahájila pracovní cestu večeří. Pro děti byl po večeři připraven program 

v podobě předčítání knihy „Malý princ“. Tato aktivita probíhala každý podvečer. Knihu 

předčítala Martina Nováková + byla pouštěna audionahrávka. Děti měly možnost vidět různé 

vydání této knihy. Dále probíhala výuka tance, které se děti velmi rádi zúčastnily a né jen 

děti. 

 

Na základě předčítání měly děti během pobytu vyrobit ve skupinách (3–5 dětí) práci na toto 

téma. 11. 4. proběhlo vyhodnocení těchto prací ve formě bodování (porota – Nováková, 

Stránský, Nahodilová, Macháčková, Bendová). Děti se velmi snažily a vytvořily práce, za které 

by se nemusel stydět ani dospělý člověk. Většinou se jednalo o kresby doplněné citáty, 

zážitkové deníky, ale například animace a videa. 12. 4. proběhlo vyhlášení výsledků a udělení 

cen. Odměněn byl každý a každé dítě získalo knihu „Malý princ“. 

 



 

9. 4. proběhl výlet na vodní nádrž Přísečnice (Kryštofovy Hamry), kde děti p. Janák (hrázný) 

seznámil se základními informacemi o nádrži. 

 

Další místo, které děti tento den mohly navštívit byl Větrný park Rusová, odkud šly pak pěšky 

do obce Měděnec. Zde na ně čekal autobus, který je odvezl k hotelu Kovářská.  

 

 

 



Našli se ale dobrovolníci, kteří šli z Měděnce na Kovářskou se mnou pěšky. 

 

Děti měly v hotelu možnost navštívit bazén a saunu, vždy byly rozděleni do skupin, aby si 

hrátky ve vodě mohly dostatečně užít. 

 



10. 4. byl pro děti připraven pěší výlet do okolí Kovářské, kde mohly navštívit památník 

vojáků švédské armády, kteří zahynuli v bažinách. Dále se pokračovalo na Vápenku, kde se 

dříve těžil a zpracovával vápenitý dolomit. Odpolední program byl rozdělen do skupin, 

některé děti navštívily bazén, některé děti pracovaly na projektech a některé děti šly ven na 

hřiště. Průběžně se tyto skupiny vystřídaly. Večer byla pro děti z druhého stupně připravena 

diskotéka. 

11. 4. byly děti v rámci seznámení se s přírodou na procházce v lese u Černého potoka, kde 

vyráběly sádrové odlity stop lesních zvířat. 

 

Odpoledne si mohly děti ozdobit perníčky a Perníkové cukrárně. Všem se zdobení moc 

vydařilo a perníček si většinou odvezly domů na památku. Večer proběhla diskotéka pro děti 

1. stupně. 

 



 12. 4. jsme se vydali do lesní školky, kde si děti mohly zasadit svůj strom. Páni lesníci se 

dětem věnovali a podali jim veškeré informace, na které se děti zeptaly. 

 

Odpoledne nám počasí přálo, a tak jsme se vydali na procházku a strávili nějaký čas na louce 

nad Kovářskou.

 



  

Před večeří si děti zabalily své věci a uklidily pokoje. Po večeři byl pro děti připraven zábavný 

program a závěrečná diskotéka. 

13. 4. po snídani byly pro nás přistavěny autobusy a ty nás odvezly na 3. Mlýn v Chomutově. 

Odkud se jedna skupina vydala na Kameničku a druhá skupina na úpravnu pitné vody. 

Zhruba po dvou hodinách se skupiny vyměnily. Ve 14.00 hod jsme přijeli před školu, kde si 

děti vyzvedli rodiče. 

 



 

Pobyt na Kovářské si myslím, že byl pro děti velkým zážitkem. Během celého pobytu byla 

všude pohodová atmosféra. Bylo hezké sledovat, jak se spolu baví děti z různých ročníků, 

sdílejí spolu zážitky a nedělají mezi sebou žádné rozdíly. Celou dobu byl pro děti připraven 

pestrý program a děti si ho opravdu užívaly. Paní učitelka Martina Nováková měla vše velmi 

dobře naplánované a vše proběhlo bez velkých problémů. 

Velké díky patří celému personálu hotelu Centrál, který byl velmi ochotný, děti si nemohly 

vynachválit kuchyň.  

 

 

 

V Chomutově 2. 5. 2016                                         Dagmar Nahodilová 


