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Před koncem školního roku jsme pro žáky z doučovacího klubu Eurotopia zrealizovali 

vzdělávací akci, kdy jsme se společně vypravili na zříceninu hradu Šelenburk. Žáci měli 

příležitost sdílet, co všechno o přežití v přírodě ví, a co umí. Start byl u točny u kostela na 

Cvilíně. Pokračovali jsme po zelené turistické značce, až jsme postupně přišli k samotné 

zřícenině hradu Šelenburk. Cestou se nám naskytl nejeden nádherný výhled na Petrův rybník 

a Polsko. Uprostřed širokých a mohutných zdí, pozůstatků hradu, se nachází jedno malé 

ohniště. Když jsme se konečně dostali až nahoru byli všichni unavení a tak jsme si chvíli 

odpočinuli. Po krátce pauze jsme se kousek vrátili do nejbližšího lesa nasbírat suché klestí na 

oheň a vybrat vhodné nástroje na opékání. Poté jsme se s dětma vrhli na založení ohně. Každý 

opět přiložil ruku k dílu a tak se nám to po chvilce povedlo a vzduchem se už nesla vůně ohně 

a špekáčků. U ohně jsme si zazpívali a tak nám čekání na opečené špekáčky uteklo rychle. 

Chvilku jsme si užili zvuky lesa a přírody protože byl každý soustředěn na svoje jídlo.  

Na závěr jsme uklidili okolí ohniště, děti byli poučené jak zahasit bezpečně oheň a zanechat 

ohniště. Cesta zpátky byla rychlejší, je to z kopce. Všichni byli spokojeni a tak jsme se vrátili 

zpátky do Krnova.  
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