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Výchovně vzdělávací aktivita – inkluzivní setkání na podporu práce s žáky 

 

Z pohádky do pohádky 
Zpráva z akce ze dne 30. 10. 2021 

 

Dne 30. 10. 2021 jsme se společně sešli na autobusovém nádraží v Jeseníku a 

autobusem jsme přijeli do Dolního Údolí k hájence, kde na nás již čekali další 

účastníci. Hned na začátku se všichni zapsali do prezenční listiny a slovo převzal 

pracovník, který všechny přivítal a obeznámil zúčastněné s harmonogramem 

vzdělávací akce.  

Účastníci měli za úkol postupně projít všemi připravenými edukačními 

stanovišti, a na posledním stanovišti pomocí získaných a naučených dovedností 

osvobodit princeznu. 

 



 

Celkem bylo 5 stanovišť. Na prvním stanovišti, které se nacházelo kilometr od 

místa setkání, na děti čekala na paloučku lesní víla Droběnka růžová. Děti a žáci 

měli za možné podpory svých rodičů roztřídit zástupce zvířecí říše do 

jednotlivých kategorií savců, obojživelníků, plazů a ptáků. Poté, co všichni 

úspěšně absolvovali první zkoušku, je víla Droběnka naučila první část hesla 

k vysvobození princezny. 

 

Na druhém stanovišti na děti  a žáky čekala čarodějnice Elvíra, která děti a žáky 

naučila básničku. Dětem a žákům chvíli trvalo, než si básničku dokonale 

zapamatovali. Větší boj byl poté sesynchronizovat takto početnou skupinu lidí v 

jednohlas. Nakonec však byla Elvíra s jednohlasným přednesem spokojena a za 

odměnu je naučila druhou část hesla. 



 

 

Po dalším kilometru děti a žáky překvapilo další stanoviště u Šiškáče, kdy 

pracovnice byla schovaná v lese za stromem a nejmenší účastníky vylekala. Na 

tomto stanovišti si děti a žáci procvičili motorické schopnosti prostřednictvím 

házení šišek na terč. 

 

Na předposledním stanovišti děti narazili na čerta, u kterého si museli vyrobit 

náhrdelník z těstovin, slámek a korálků. Onen náhrdelník sloužil k tomu, aby se 

dokázali domluvit s drakem. Děti a žáci si tímto procvičili a zdokonalili jemnou 

motoriku. Poté, co si poslední účastník oblékl vytvořený náhrdelník je čert 

propustil k poslednímu stanovišti. 

 

 

 

 

 



 

Po náročném výstupu plném překážek, v podobě stanovišť, se konečně 

účastníci dostali na vrcholek zříceniny hradu Edelštejn, kde na ně čekalo 

poslední stanoviště. Na posledním stanovišti využili všechny získané části 

zaklínadla. Cílem byla synchronizace celé skupiny ve společné neverbální a 

verbální heslo, což bylo pro skupinu velmi náročné.  Po jejich úspěšném složení 

a předvedení drak umožnil osvobodit princeznu. 

 

 

 



 

 

Princezna na ně čekala se zajímavými odměnami a jako bonus na děti a žáky u 

ohniště čekal poustevník se špekáčky. 

 

Celkově se vzdělávací akce zúčastnilo 30 osob. Všichni odcházeli domů šťastní, 

spokojení a plní zážitků a nových poznatků. 

 

Zpracoval/a: Nicol Janíková 


