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V období letních prázdnin byla uskutečněna první vzdělávací aktivita, kdy pracovník pro 
práci s komunitou společně s žáky navštívil stáj v Láryšově.  
Skupina se společně na místo konání dopravila autobusem. Při příchodu do areálu, byli žáci 
obeznámeni se základními pravidly, a to jak dodržovat pořádek, nekřičet, neběhat a bez 
dovolení nesahat na zvířata, aby nedošlo ke zranění. 
Cílem výletu bylo, aby se žáci dozvěděli nové informace o koních.  
Paní majitelka, která se nám po celou dobu věnovala, nás nejprve seznámila s jednotlivými 
plemeny koní. Následně nám povyprávěla o tom, jak se pečuje o koně, což si mohli žáci 
osobně  vyzkoušet. Žáci obdrželi náčiní, které slouží pro očištění koňské srsti a kopyt. 
Jakmile byli koně očištěni, byli žáci seznámeni s osedláním koní. 
Žáci po celou dobu dávali bedlivý pozor, což si i naše průvodkyně ověřila, tím, že se žáků 
ptala na jednotlivé názvy koňského spřežení. 
Poté proběhla malá přestávka na občerstvení, aby se žáci před jízdou posilnili a doplnili 
tekutiny. 
Jakmile byli koně připraveni, žáci se rozdělili do tří skupin a každý měl možnost se na koni 
projet. Projížďka na koních a procházka trvala přibližně hodinu, kdy každý žák měl příležitost  
sedět na koňském hřbetě přibližně 15 minut. 
Po projížďce nás naše průvodkyně posadila k ohradě a za pomocí trénovaných jezdců nám 
bylo předvedeno profesionální jezdectví na koních. 
Poté následovala přestávka, kdy se děti opět mohly posilnit a zároveň dostali jako odměnu 
sladký donut.  
Po přestávce následovala aktivita zaměřená na čtenářskou gramotnost, kdy si žáci sedli do 
kruhu a společně jsme si četli knihy a časopisy o koních. 
Po této aktivitě jsme se vydali na zpáteční cestu. Rozloučili jsme se a poděkovali jsme naší 
průvodkyni za příjemně strávený den s koňmi a pomalu jsme se vydali na zastávku, kde jsme 
čekali na autobus. Protože jsme měli dost času do příjezdu autobus, zahráli jsme si společnou 
hru zaměřenou na pozornost a kreativitu, což pomohlo ke stmelení kolektivu a prohloubení 
vztahů mezi žáky, kteří pocházeli jak z funkčních rodin, tak z rodin ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí.  
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