
Deníček ze školy v přírodě 
Hotel Vyhlídka 

 

PONDĚLÍ 
Milý deníčku,  

velký den je tady. Poslední zamávání, maminky zatlačily slzičky a už mizíme v zatáčce. Cesta proběhla 

bez problémů, dokonce jsme nikoho nezapomněli na odpočívadle, kde jsme vychytali mezeru mezi 

desítkami školních autobusů mířících na ŠvP a v klidu zlikvidovali zásoby mateřskou láskou ještě 

vonící. 

Ovšem ouha. Obloha před námi začíná připomínat bránu do pekel. Také venkovní teploměr v 

autobuse dělá veletoče, jenže směrem k bodu mrazu. Učitelkám tuhnou úsměvy při představě, že 

budeme vykládat v dešti. 

Vystoupili jsme z autobusu a ztuhli také – chladem. Dobrá zpráva – Mrzne, ale neprší. Poslali jste nás 

na školu v přírodě, ale zamlčeli jste nám, že do Grónska. My jsme ale děti odolné, mrazuvzdorné. 

Ještě kdyby nám všem maminky zabalily bundy, tedy opravdu bundy do chladného počasí. 

Ubytování proběhlo bez problémů, výtah nám vyvozil kufry, tašky i loďáky obrovských rozměrů. 

Prostě naše záchrana, protože někteří z nás by pod váhou svého zavazadla mohli přijít k úrazu. 

Přistihli jsme učitelky, jak tančí oslavné indiánské tance. Důvod ? Ze třeťáků má mobil pouze jedno 

dítě!!! A ten musel být odevzdán. Tak už teď máme 42 vítězů soutěže Týden bez mobilu. Pokud ještě 

někde nějaký zapomenutý nevyplave. U páťáků je to tak půl na půl. Jojo, zde touha po odměně 

nezvítězila. 

Seznámili jsme se s instruktorkami. Jsme ve škole čar a kouzel, proto jsme se rozdělili do kolejí. 3.B – 

Čaromor, 3.C – Hadizel a 5.B – Rebelvír. Každá kolej si vymyslela znak-erb, na vycházce se pak 

seznámila s nejbližším okolím. 

Zatím ještě víme, kde co máme. Přesto vypukla panika, když po svačině začalo pršet. Hrabeme v 

kufrech, hledáme pláštěnky a někteří jedinci jsou dovybaveni nepromokavými bundami učitelek. 

Úchvatný to pohled na nás. Asi jsme místní zvířátka pobavili. 

Vyrážíme plnit první mezikolejní úkol. Jdeme po fáborkách a luštíme pomocí indicií. Světe div se, 

nehádáme se a spolupracujeme. Ha – vylézá sluníčko. 

Po večeři se projevila zákeřnost našeho pedagogického doprovodu. Proběhlo bodování pokojů. 

Někteří z nás mají velké rezervy, třeba pověsit bundu nebo vylovit zakopnuté boty je velkým oříškem. 

Večerní program proběhl v budově. Dolaďujeme erby a vymýšlíme pohybový nástup na famfrpál. 

Zvláště někteří chlapci jsou velmi kreativní a napodobit jejich pohyby dělá zbytku kolektivu velké 

problémy. No, budeme dolaďovat zítra, aby se z tance sv. Víta stal líbivý pohybový celek. 

Jednu věc si musíme s učitelkami vyjasnit. My jsme sem přece nepřijeli spát, tak proč večerka – ve 

21:30 ??? Už ale umíme identifikovat šoupavou chůzi jednotlivých učitelek a již je máme rozdělené 



do kategorií Mírná, Drsnější, Drsná a Dračice. A bravurně jsme zvládli veškeré stupně simulace 

spánku. 

Milý deníčku, po rodičích se nám zatím vůbec nestýská.  

Těšíme se na další den a hlavně na lepší počasí. 

 

ÚTERÝ 
Milý deníčku (2), 

přesvědčili jsme se, že není radno dráždit hada bosou nohou. Rozpohybovat učitelky v 5:15 ráno asi 

nebyl dobrý nápad. Trochu jsme záviděli našim spícím spolužákům, protože dát si v 6:00 

matematickou rozcvičku…hmmm…. 

Přesto den začal suprově. Do oken nakukovalo sluníčko, teplota se stále drží spíše v nižších polohách, 

ale nebe je modré. A ta snídaně!!! Švédský stůl ve stylu co hrdlo a bříško ráčí. Jsme ukáznění, bereme 

si jen tolik, kolik sníme a chodíme si přidat. Však jsme také dostali školení o plýtvání potravinami. 

Máme radost, že učitelky mají radost a ony mají radost, že my máme radost. To je ale krásný den, 

Alberte. 

Dnes jsme se předvedli při úklidu pokojů. Po včerejším zákeřném rozdávání bodů náš úklidový výkon 

donutil bodovací komisi rozdat celkem dvanáctkrát 10 bodů. Hledali, hledali chybičky, ale nenašli. 

Vítězství je naše !!! 

A v zasazování ran velitelskému týmu hodláme pokračovat. Hned se nám k tomu naskytla příležitost. 

Náš zdravotník Honza, který pracuje jako záchranář, pozval své kolegy, kteří si pro nás připravili 

program první pomoci. Mohli jsme si vše vyzkoušet, osahat, seznámili jsme se s novými věcmi, 

prolezli jsme si sanitku. Jak ty naše úči koukaly, když jsme znali a bravurně chrlili odpovědi o první 

pomoci, dokonce jsme i uměli předvést základy resuscitace. A jak jim klesaly brady, když nás 

záchranáři chválili! Vše jsme si zfotodokumentovali – Slastný pocit vítězů! Ale abychom našim 

učitelkám nekřivdili, bylo vidět, že jsou na nás pyšné. 

Dnes jsme po obědě poprvé mohli nakupovat v místním baru. Kdo dojí (tedy dokončí jídlo), může 

vyrazit. Oběd v nás mizí neskutečnou rychlostí. Někteří z nás dosáhli dokonalosti v polykání knedlíků 

na dva skusy. Trošku nás brzdí zelí, ale šťávička z masíčka je dobrý spolupracovník. Hurá! Snězeno! 

Vymetený talíř je odevzdán. Ještě pár kroků a již jsme součástí fronty na vytoužené pochutiny. Co na 

tom, že nám na pokoji přetékají batohy plné dobrůtek dovezených z domova… Koupit si vlastní 

kokinko, to je to pravé. S vytouženými mlsky se uchylujeme do svých nor. Co ti budu povídat, 

deníčku. Utichlo štěbetání, křik, škádlení i smích. Mlaskání, pochrochtávání a zvuky vychutnávání 

vedou paní provozní k myšlence na změnu názvu z Vyhlídky na U mlsounů. 

Odpoledne pokračujeme ve hře Škola čar a kouzel. Máme za úkol prolomit kódy, abychom se dostali 

do trezoru v Gringottově bance. Řešení nás zavedlo až k Allainově věži. Zde jsme na principu scrabble 

hledali slova. Každá kolej tak získala určitý počet bodů. Až vyrazíme do Příčné ulice na nákupy, sovy 

nám výměnou za body doručí peníze. 

Na cestě zpět jsme opět narazili na úskočnost dospělých. Ředitelky našich kolejí nám daly 

demokraticky vybrat, kterou cestou se vydáme. Kratší nebo delší? Asi málo sledujeme pohádky. 

Teprve, když jsme šplhali do nejstrmějšího kopce ze všech strmých, vzpomněl si někdo, že do pekla 



vždy vede ta cesta kratší a zdánlivě pěknější. Ó, my ubohé, utahané dětičky. Večeře nás rychle 

postavila na nohy, tím se v dáli rozplynuly naděje dospělých na klidný a tichý průběh večera. 

Ještě nás čekal jeden úkol. Musíme se připravit na turnaj ve famfrpálu. K tomu samozřejmě 

potřebujeme správně vytuněná a vystajlovaná košťata v barvách našich kolejí. Nastupují nejlepší 

mechanici a designérky, prostě černí koně každé koleje. Je třeba ochránit výrobní tajemství, zalezlí do 

těch nejzazších koutů penzionu, obklopeni vybranými jedinci s největšími svaly, vyrábíme své 

bombastické famfrpály. Nakonec nás před pokusy o špionáž nezachránili bodyguardi, ale ostré dívčí 

jazýčky, kterých má každá kolej zásobu. 

Učitelkám se rozjasňují oči, blíží se večerka. Tak co, milý deníčku? Necháme je vydechnout. No, ještě 

uvidíme. 

P.S. Sice máme uklizeno, ale už se nám nějak míchá oblečení. Zatím jen v rámci pokojů. 

 

STŘEDA 
Milý deníčku 3, 

dějí se to věci na tom Chlumském vršku. Krásné ráno, teplota vyskočila, sluneční paprsky postupně 

obalují celý náš penzion. 6:00,  6:15,  6:30 – všude ticho, sem tam pravidelný chrupot. Učitelky vyráží 

obcházet pokoje. Ty děti opravdu spí. V 7,00 začínají pedagožky zkoumat tep a dechovou frekvenci 

zvlášť profláknutých jedinců. V 7:10 začínají uvažovat o hromadné otravě. To přece není možné. 

Nervozita stoupá. Není na čase povolat zdravotníka? 7:25 – Ha, ozvaly se hlasy. Nezdálo se jim to ? 

Hromadně vyráží za zvukem. Následuje další šok. Probuzené děti si tiše povídají, další si čtou, aby 

nerušily své spící spolubydlící. Ó, mocná přírodo, děkují dojaté učitelky a potají zamačkávají slzičky 

dojetí. No prostě krásné ráno. 

Dopoledne proběhla škola. O této části  dnešního dne, milý deníčku, není nutno moc psát. Ale před 

obědem jsme měli v rozvrhu VV, vyráběli jsme placky s tématem ŠvP. Nutno říct, že se nám opravdu 

povedly. 

Součástí našeho penzionu je rozhledna Tábor. Po odpoledním klidu jsme postupně, každá kolej zvlášť, 

vyrazili zdolat jejích 145 schodů. Jejda, kolik dětí najednou trpí strachem z výšek, kolik má najednou 

nemocné nožičky, zkoušely se i jiné části těla, simulace duševních chorob neprošla. Znají nás ty naše 

pančelky. Dvě, tři děti, které opravdu problémy mají, nevyužily nabídku, že se horolezecké expedice 

nemusí zúčastnit a vyrazily k vrcholu s tím, že to aspoň zkusí. Po cestě se projevila kamarádská 

solidarita. Vyčerpané, plazící se spolužáky, kteří těsně pod vrcholem používali k pohybu náhon na 

všechny čtyři, jsme dobrým slovem povzbuzovali, rámě k opoře nabídli, zapadlé bonbony z kapes 

jsme vylovili a k poslední záchraně před výškovou nemocí jsme nabídli. Na vrcholu jsme stanuli 

všichni. Ovšem ani jedna kolej s sebou nevzala vlajku. Nenašel se žádný dobrovolník, který by pro ni 

zaběhl dolů, takže po naší výpravě stopy na vrcholu rozhledny Tábor bohužel nezůstanou. 

Je to tady. Událost dne – Turnaj ve famfrpálu. Při slavnostním nástupu rozvinula každá kolej svou 

vlastnoručně vyrobenou zástavu, předvedla vyzdobená košťata a vše bylo doprovázeno 

zastrašovacími tanci a pokřiky, které by nám mohli závidět i borci z MMA. 

Boj vypukl. Hráči se do toho položili, dokonce známí lenivci se nechali vtáhnout do líté řeže. 

Zdravotník začíná tiše úpět. Situace je na chvíli nepřehledná. Ztratila se Zlatonka, z chumlu vyčnívají 

ruce, nohy, sem tam vyletí pěst. Rozhodčí je v chaosu. Počet končetin nesouhlasí s počtem hlav a ani 



míhající se boty již netvoří páry. Hra je přerušena, zraněný hráč na ploše. Zdravotník vyráží, v běhu 

stihne diagnostikovat pár odřenin, pohmožděnin a ublížených eg. Ležící hráč je ošetřen, vyskakuje a 

vrhá se do dalšího boje. Každá kolej bojuje do poslední vteřiny a do roztrhání těla. Ozývá se závěrečný 

hvizd  posledního zápasu. Uf, oddychnou si dospělí. Všichni přežili a drobná zranění nejsou bolestivá. 

Výsledky budou vyhlášeny zítra při závěrečném ceremoniálu. 

Po večeři si každá kolej chystala prodejní stánky do Příčné ulice, kde zítra utratíme vyhrané peníze. 

Máš se na co těšit, milý deníčku. Vymysleli jsme pěkné fiškuntálie. 

Završením dnešního povedeného dne bylo opékání buřtů. Představ si, milý deníčku, že pár dětí nikdy 

neopékalo a ani nevěděly, jak to chutná. Zkušení táborníci je provedli opékacím rituálem a buřty 

rychle zmizely. Zdravotník si zase začíná rvát vlasy. Chystá si sady igelitových pytlíků, obklady na čelo, 

nějaká ta antiemetika, protože s plnými bříšky jsme se vrhli do tance pod širým nebem. Zdravotník 

bledne a rozkódovali jsme jím vydávané zvuky – něco jako Sbohem rozume…. 

Den končí, ač neradi, ubíráme se do hajan. Spokojené učitelky odstřihly z metru další den. 

Situace s oblečením se zhoršuje. Nějak se nám to míchá. Zatím ale holky nosí holčičí a kluci klučičí. 

Nebo že by….nene, zatím ne. 

Ani jsme nestihli tesknit, milý deníčku. Tak dobrou noc, zítra vše vyvrcholí. 

 
ČTVRTEK 
Milý deníčku 4, 

Ty naše učitelky jsou ale… Nechaly nás spát do 8 h, pak jsme museli do školy a samozřejmě jsme 

prošvihli sovy, které ráno doručily na naše koleje peníze, za které budeme odpoledne nakupovat v 

Příčné ulici. Takhle nás připravit o zážitek !!! Pošťačku, která nám nosí pohledy, naopak vidíme každý 

den. Jenže my jsme chtěli sovy! 

Po obědě si každá kolej nachystala své stánky. Už samotné názvy lákaly k nákupu zboží či využití 

služeb. 

Věštění z koule – Mohli jste se dozvědět, co vás čeká a co nemine. Za mírný příplatek vám vyvěštili 

vše, co jste si přáli. 

Dům plný bifteků, koně v obýváku, zrušení školy, hlavní roli ve filmu a cokoli jiného. 

Čarodějné kadeřnictví – Zkušený kouzelník vám na hlavě vyčaroval třeba soví účes, Dudleyho ulízanou 

patku, Brumbálův vous či copánek a la Hermiona. 

Tetovací salon a Malování na obličej – Šikovné ruce tatérů a malířek vytvořili na kůži díla hodná 

výstavy minimálně v Louvre. 

Kouzelné obrázky – V této dílně vznikala nádherná díla kouzelnickou technikou frotáže. 

Kouzelné bylinky – Bylinek znalí čarodějíčkové vám připravili bylinkové směsi na přípravu lektvarů 

všeho druhu. 

Kouzelné pilulky – Měli všechno – pilulky neviditelnosti, jumpboost, speed i podvodní svět. 



Velký úspěch slavily stánky Manikúra a Masáže. 

V Gym Centru jste se mohli řádně protáhnout. 

Nákupů v Příčné ulici se zúčastnily i naše paní učitelky. Původně nechtěly, vymlouvaly se, ale když 

zjistily, že Charita v Bradavicích zrovna dnes vyplácí podporu, vystály frontu na speciální bradavické 

peníze a hurá na nákupy. A protože z cizího se dobře rozdává, při placení byly hodně štědré. 

Co ti budu povídat, milý deníčku, krásně jsme si zashopovali. Ale vrcholná událost dne nás teprve 

čeká – diskotéka. Před tím ale po večeři si každá třída se svou třídní udělala vyhodnocení celého 

týdne a byly rozdány ceny. Následoval úprk do pokojů – fény hrčí, voňavky pánské i dámské 

voňavkují, stylistky neví, kam skočit. Jsme tak rozjetí, že mít tady žehličky, přežehlíme i pár veverek, 

možná i nějakého jelínka z blízkého lesíka. 

 

Tři, dva, jedna – teď. Začínáme. Žádný ostych, poposedávání, ihned se vrháme na parket a začínáme 

se svíjet v divokém rytmu tance. Jdou nám i ploužáky, nestydíme se, bavíme se. 

A je to tady. Napětí stoupá, dech se úží, srdce vyskakují z hrudí. Vyhodnocení turnaje mezi 

bradavickými kolejemi. Slabším jedincům se podlamují kolena, jiní už mají oči jako šneci a barva 

některých obličejů už vypadla ze škály bledých odstínů. 

Tak už to bylo vyřčeno. 

3.místo Čaromor ( 3.B ) 

2.místo Rebelvír (5.B ) 

1.místo Hadizel ( 3.C ) 

Milý deníčku, ano, radost se míchá se smutkem, vítězové slaví, poražení trochu teskní. Ale přece 

víme, že jsme si užili týden plný radosti, zažili jsme dobrodružství a vlastně vítězové jsme všichni. 

Teď, v téhle chvíli ještě ne, my jsme přece chtěli vyhrát, až vám to ale budeme vyprávět, smutek 

ustoupí a zůstanou jen ty pěkné vzpomínky. 

A disko pokračuje. Ředitelky kolejí žádají naše učitelky o prodloužení přes večerku. Vždyť se tak 

bavíme. Pančelky váhají, hlavou se jim honí, jak to zítra sbalíme. Vkládáme do tance všechny síly, 

abychom je přesvědčili. Učitelky dávají hlavy dohromady. Naši zvědové vyšpionili výsledek. Tak prý jo. 

No co, ráno to nahážeme do kufrů, padni komu padni. Však ony si to maminky pak v Praze nějak 

rozdělí. 

Už je ale opravdu čas udělat večeru pápá. Plížíme se do pokojů. Sprchu už fakt nedáme. No a? Tak si 

tu špínečku z Českého ráje přivezeme domů. 

Milý deníčku, všechno jednou končí. Nezbývá nám, než se těšit na další ŠvPř. 

Vaše děti 

P.S. Je zajímavé, že zdejší zajíci nosí ponožky, někteří i spoďáry. A ještě zajímavější je, že se nápadně 

podobají těm našim. 


