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V průběhu letních prázdnin se uskutečnila druhá vzdělávací aktivita, kdy pracovník pro práci              
s komunitou společně s žáky z doučovacího klubu Eurotopia navštívili rozhlednu v Úvalně. 
Žáci se dostavili do doučovacího klubu a společně jsme se vydali na vlakové nádraží 
v Krnově. Jakmile jsme docestovali do Úvalna, vydali jsme se cestou směrem k rozhledně. 
Cestou nahoru jsme věnovali pozornost dopravnímu značení a společně jsme diskutovali o 
pravidlech bezpečnosti účastníků provozu. Protože cesta byla pro žáky náročná, zastavili jsme 
se na malé občerstvení a následně jsme si zahráli hru „Anděl“. Každý žák napsal své jméno 
na kus papíru a vložil do tašky. Poté si každý vytáhl jeden lísteček a tiše si přečetl jméno na 
papírku a stal se jeho andělem. Cílem hry bylo se po celý den chovat k danému člověku 
hezky, pomáhat mu, ale nenápadně, aby na to dotyčný nepřišel a na konci výletu měli žáci 
uhodnout, kdo byl jejich anděl. Tato aktivita sloužila k tomu, aby se prohloubily vztahy i mezi 
žáky, kteří spolu moc nekomunikovali. 
Jakmile byla pravidla vysvětlena, pokračovalo se v cestě na rozhlednu. Když jsme se dostali 
do cíle, bylo s žáky ověřeno, jaké mají informace o místní rozhledně, načež jim byly rozšířeny 
znalosti a zároveň jim byla představena krátká historie rozhledny. Poté jsme se vydali nahoru, 
kde jsme měli možnost, díky příznivému počasí pozorovat okolí. S žáky jsme pozorovali 
pohoří Jeseníků s nejvyšší horou Pradědem, dále jsme zaměřili pozornost na zahraniční stát 
Polsko, pohlédli jsme z výšky na vzdálená města Opavu a Krnov a v neposlední řadě jsme 
sledovali krajinu pod námi a povídali jsme si o stromech. Žáci uváděli, jaké druhy stromů 
znají a jací živočichové žijí v lese. 
Jakmile jsme sešli z rozhledny dolů, byla pro žáky následně připravena aktivita zaměřená na 
matematickou gramotnost. Žáci si sedli do kruhu a na velkém archu papíru jsme procvičovali 
matematické počty. Sladkým koblížkem jsme ukončili výlet na rozhledně a pozvolna jsme se 
vraceli zpět na vlakové nádraží. Žáci vyjádřili spokojenost a společnou výpravu si 
pochvalovali. 
 
Zpracovala: Mgr. Michaela Gašová - pracovník pro práci s komunitou doučovacího klubu 
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