
Zpětná vazba 

Martina Nováková - autorka projektu 

Malý princ v nás - ZŠ Chomutov Školní 
 

 
 

Projekt jsem napsala podle slavné knihy A. de. S. Exupéry – Malý princ. Jedná se o dotační 
program Státního fondu životního prostředí - pobyt pro žáky v lokalitě se zdravým ovzduším. 
Každý den začíná kapitolou z knihy, kdy starší žáci předčítají malým a postupně se vnořují 
aktivitami do samotného děje… Je-li na pořadu dne kapitola o opilci, podpoří naši aktivitu 
sama Policie ČR a BESIP se svým protidrogovým programem. Pokud se budeme bavit o 
zeměpisci, přijdou na řadu mapy a GPS. Snad bude pro děti zajímavá i kapitola o poušti a 
hadovi, kterou v původním filmu ztvárnil sám Bob Fosse – předchůdce a vzor M. Jacksona… 
Děti tedy pod vedením profesionálních tanečnic napodobí jejich pohyby a choreografie. Akce 
se zúčastní 100 dětí od 2. do 9. tříd, tak nám držte palečky. Pokusíme se průběžně vkládat 
informace a fotografie, tak nás sledujte.  

https://www.facebook.com/Malý-princ-v-nás-ZŠ-Chomutov-Školní-612047318933988/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Malý-princ-v-nás-ZŠ-Chomutov-Školní-612047318933988/?rc=p
https://www.facebook.com/Malý-princ-v-nás-ZŠ-Chomutov-Školní-612047318933988/


Martina Nováková – pedagog 

   

Některé momenty se v životě převyprávět nedají. Děkuji někomu, kdo mne stráží, za ten 
veliký dar… za vás. Dnes jste mne několikrát dojali, dohnali k husí kůži a rozplakali… na tak 
silné okamžiky nikdy nezapomenu a věřte, že to je ten správný motor, který neutichá. 
Dnešní prezentace „Malého prince“ očima dětí nás dojala. Porota složená z Pavla 
Stránského, Haničky Macháčkové, Milenky Bendové, Dáši Nahodilové a Martiny Novákové v 
mnoha případech nedýchala nebo naopak jásala a plesala radostí a teplem u srdíčka… děti, 
to je ten nejkrásnější dar. 

 

Žáci – účastníci výjezdu 

 

 



Teri Hamerlová  

 

Tímto bych chtěla poděkovat za neskutečných 10 dní v nejlepším hotelu s nejlepšími lidmi, 

jídlem, výlety, zábavou, projekty. Vzpomínky budou úžasný. Myslím, že si to každý užil a jel 

by znova. Obrovské díky patří paní učitelce Martině Novákové za to, že to s námi vydržela a 

vše naplánovala a díky patří samozřejmě i ostatním učitelům. Těším se na další akci! 

Děkuji za vše!❤❤ — v Kovářská.  

  
 

 

https://www.facebook.com/pages/Kov%C3%A1%C5%99sk%C3%A1/116121235069135?ref=stream


Pavel Stránský – pedagog 

Děkuji za krásné 4 dny na Kovářské. Příval pozitivních emocí je nepopsatelný. Tolik šťastných 
a spokojených dětí pohromadě jsem dlouho neviděl-možná trochu smutné, když s dětmi 
pracuji 5 dní v týdnu. Jsem rád, že vás všechny mám Martina Nováková, Dagmar Nahodilová. 
Obrovsky si vážím vaší práce a přístupu. Jste profíci a lidi s velkým srdcem-to se dneska moc 
nevidí. Človíčci z mojí třídy jsou fajnoví bombarďáci. Umí máknout a nezkazí žádnou legraci… 
díky, díky, díky Ondra Fencl, František Bureš, Vít Procházka, Zuzka Kejaková. Roste nám 
generace silných osobností, které se v životě rozhodně neztratí. Jen mě to utvrdilo v tom, 
čemu celou dobu, co pracuji ve školství, pevně věřím. Děkuji vám za příjemný a inspirující 
čas, který jsme spolu měli příležitost strávit  .  

   

 

Ondra Fencl Nejlepsi vylet!!! #nejlepsiucitel #skvelykolektiv #vseckojakmabyt #nejucitelky 

...strasne moc dekuju!!! Ze sem tu mohl byt!:)) 

Pavel Stránský Cíl mise splněn. A spokojenost je vzájemná Emotikona smile 

Ondra Fencl Naprosto!!!:) ja jsem spokojen co nejvic to jde:) a kloubouk dolu pred vsemi 

uciteli co tu s nami byli jak z prvniho tak z druheho stupne!:) velike DÍKY 

Martina Nováková Koukejte oba spát...stačí, že jste mě rozbrečeli během pobytu ... a teď zas 

Emotikona smile své dojmy dopíšu později, ale zatím jsou nepopsatelně silné ... pluli jsme na 

jedné lodi a já všem za to moc děkuji...vážím si vás a je mi ctí potkat vás na cestě životem 

Emotikona smile A teď na kutě...hlídám Emotikona smile 

Pavel Stránský Tak jsme si tak pěkně bezdrátově zaslzeli Emotikona smile Já jsem z toho 

všeho nějak na měkko a nemůžu usnout......tak tu cintám na FB. Ale je fakt, že čas kvapí a 

čeká nás další den. Takže dobrou s kobrou. 

Dagmar Nahodilová Byly to nádherné dny strávené s fajn dětmi. Bylo úžasné vidět, jak si 

spolu rozumí děti z různých tříd. Musím smeknout před Martina Nováková. Lépe by to nikdo 

neplánoval. A my se jen snažili, aby všichni byli spokojení. Děkuji všem dětem i dospělým s 

kterými jsem mohla trávit čas. Emotikona wink 

Pavel Stránský Správný team building Emotikona grin 

https://www.facebook.com/martina.novakova.9480
https://www.facebook.com/dagmar.nahodilova.5
https://www.facebook.com/ondra.fencl.1
https://www.facebook.com/ondra.fencl.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/nejlepsiucitel?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/skvelykolektiv?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/vseckojakmabyt?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/nejucitelky?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi
https://www.facebook.com/ondra.fencl.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/martina.novakova.9480?fref=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi
https://www.facebook.com/dagmar.nahodilova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/martina.novakova.9480?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi


Dagmar Nahodilová Jinak Pavel Stránský úžasné večery pro děti a díky za aparaturu. Bez 

toho by to nebylo ono.Emotikona kiss 

Pavel Stránský DjBobo jede bomby......a díky dětem jsem si rozšířil hudební obzory o pro mě 

nové písničky. 

Pavel Stránský  

Dagmar Nahodilová Jé, kde jsi sehnal tak rychle svou fotku? Emotikona smile Myslela jsem, 

že všechny má ještě Martina Emotikona tongue 

Pavel Stránský To víš.....Dj se stará, Dj má Emotikona smile 

Dáša Nahodilová – pedagog 

Dagmar Nahodilová Byly to nádherné dny strávené s fajn dětmi. Bylo úžasné vidět, jak si 
spolu rozumí děti z různých tříd. Musím smeknout před Martina Nováková. Lépe by to nikdo 
neplánoval. A my se jen snažili, aby všichni byli spokojení. Děkuji všem dětem i dospělým s 
kterými jsem mohla trávit čas . 
 
Ve dnech 4. 4. - 13. 4. 2016 jsme byli se žáky na výjezdu v Kovářské s názvem "Malý princ v 
nás". Vyjelo 100 žáků, 5 učitelů. Měla jsem na starost skupinu 25 žáků, z této skupiny třetí den 
omarodil žák Michael Pöschl (5.A), rodiče si pro  něj přijeli, jinak nikdo neonemocněl ani si 
neudělal žádný úraz.   
 
1.den: odjezd od školy, příjezd na Kovářskou - hotel Central, ubytování, poučení o bezpečnosti a      
            chování během pobytu, vycházka do okolí, stavění domků z přírodnin.   
2.den: venkovní aktivity, návštěva leteckého muzea - velmi zajímavé. 
3.den: ekologická akce "Ukliďme planetu“ - uklízení odpadků v místě, venkovní aktivity, sport –  
            plavání v bazénu. 
4.den: pěší výlet na ekofarmu s plněním různých úkolů během cesty, 1. pomoc, čtení z knihy  
            Malý princ. 
5.den: činnosti s příslušníky MěPo a mluvčí p. M. Pivkovou - Chomutov, děti si zkoušely chůzi s  
            opileckými brýlemi a dýchání do přístroje na zjištění promile alkoholu v dechu - dětem se  
            velmi líbilo, taneční výuka pod vedením p. uč. S. Dundrové a B. Novákové ze ZUŠ  
            Chomutov. 
6.den: celodenní výlet na přehradu Přísečnice a na větrné elektrárny, oblast Rusová - přednáška,    
            večer znalostní soutěž. 
7.den: práce na skupinových projektech - stromy, hudební pořad - karaoke, bazén, sauna - velmi  
            žádané. 
8.den: cvičení jógy p. uč. H. Macháčkové v místní ZŠ, zdobení perníčků v místní cukrárně,  
            vycházka na Černý potok - přednáška p. J. Jarolímka - rekultivace a obnova krajiny –  
            rašeliniště, odlévání stop.  
9.den: sázení mladých jehličnatých stromků z lesní školky, hry v přírodě, bazén, sauna, večer  
            prezentace a vyhodnocení skup. prací, rozlučka  
10.den: rozloučení, poděkování personálu za vynikající služby, odjezd, exkurze na úpravně vody  
              na III. mlýně, příjezd ke škole. 
Pobyt byl velmi náročný pro všechny učitele, jsem ráda, že se nikomu nic vážného nestalo, 
myslím, že se všem dětem velmi líbilo, protože tolik různých činností, co zažili, mít tak brzy 
nebudou. Mně se líbilo moc, i když jsem byla dost unavená, ale dozvěděla jsem se spoustu 
zajímavých věcí. Děkuji a klobouk dolů za zorganizování této akce p. uč. Novákové. 
S pozdravem M. Bendová 

Reakce rodičů 

Hedvika Zajačiková My, rodiče, také moc děkujeme za naše ratolesti. Byli jste skvělý tým. 
Naše děti mají spoustu zážitků a poznaly hodně nového. Píši Vám jedna s hvězdou. 
Děkujeme. Je vidět, že tento projekt dostala na starost ta správná osoba. Tolik nadšení pro 

věc jsem asi ještě nezažila. Děkujeme, paní učitelko 👍. Moje dítě bylo nadšené a první noc 
po příjezdu domů, se mu stýskalo. „A půjdete-li náhodou tudy, snažně vás prosím, 
nespěchejte, postůjte chvilku přímo pod hvězdou!“ Exupéry  

https://www.facebook.com/dagmar.nahodilova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi
https://www.facebook.com/dagmar.nahodilova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/houslista.pavel?fref=ufi
https://www.facebook.com/dagmar.nahodilova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/martina.novakova.9480?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hedvika.zajacikova?fref=ufi&rc=p


Reakce žáků 

Na Kovářskou jsme dojeli dřív než děti z druhého stupně. První nás čekal oběd, vybalování kufrů a 

odpočinek. Ale už odpoledne začal program. Skoro každý den jsme šli na dlouhou procházku, koupali 

jsme se v bazéně, tancovali, navštívili jsme dokonce letecké muzeum a Ekofarmu. Cesta na Ekofarmu 

byla hodně dlouhá, ale protože jsme celou dobu plnili různé úkoly, rychle utekla. Večery jsme trávili 

třeba diskotékou a zpíváním karaoke. Ani na pokoji jsme se nenudili. Mohli jsme si kreslit, hrát hry a 

poslouchali písničky. Večerka byla v devět hodin. Chtěli jsme si ještě povídat, ale většinou jsme 

okamžitě usnuli. Ráno nás budil budík a už jsme se těšili na snídani. Na jídlo jsme chodili po 

skupinách. Celkem nás totiž bylo 100. Jednou nás kuchař napálil a napsal na dveře, že snídaně dnes 

není. Rychle si to ale rozmyslel, byla nás přesila. Rozlučkový večer jsme věnovali předvedení našich 

projektů „Malý princ“. Každý z nás si mohl vybrat, jaký motiv z knihy zpracuje. Náš pokoj si vybral 

zeměkouli, Malého prince, beránka a baobab. Všechno jsme nakreslili a paní učitelka nás pochválila. 

Nejpovedenější byl ale loutkový film, který udělaly holky z 2. stupně. Na Kovářské se mi líbilo. Jako 

dárek jsme dostali knížku „Malý princ“, kterou už teď všichni z Kovářské dobře známe. 

Veronika Pelcová 5. A 

Dne 4. 4. 2016 jsme odjížděli od školy na Kovářskou. Zatímco do 2. stupně nabouralo auto, které 

odjelo z místa činu, tak si první stupeň už půl hodiny hrál na hřišti. Když 2. stupeň přijel na Kovářskou 

k hotelu Central, tak jsme se se všemi vrátili do hotelu na oběd. Samozřejmě jsme se převlékli a 

odnesli si kufry. Malým dětem 2. stupeň pomohl s kufry. K obědu jsme měli kuře s bramborem a 

totálně jsme se přejedli. Po obědě nám paní učitelka Nováková řekla všechna pravidla, která nám 

napsala a která jsme museli podepsat. Pak jsme si šli vybalit a odpočinout. Po odpočinku jsme šli na 

procházku do hodně, hodně, hodně a hodně velkého kopce, kde jsme soutěžili a stavěli Kovářskou. 

Měli jsme každý den hodně aktivit. Tancovali jsme, chodili hodně moc, nachodili jsme desítky 

kilometrů. Viděli jsme hodně tanců a některé jsme se naučili. Docela si myslím, že všechno, co jsme 

se tam naučili, tak nám zůstane v srdci navždy, protože takové zážitky nezažijeme každý den. Tímhle 

bych chtěla poděkovat z celého srdce za to, že jste nám tohle umožnili.  

Eva Horvátová 5. A 


