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CO MĚ NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ ASI ČEKÁ?  

(Do prázdných polí vepiš pojmy, které se ti vybaví ve spojení se školou v přírodě) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA V 

PŘÍRODĚ 
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Seznam věcí, které jsem si zabalil: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Až se budeš balit zpět, zkontroluj podle seznamu, zda jsi něco 

nezapomněl/la!!! 
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KAM JEDEME? 

Odkud a kam jedeme? 
 

 

 

Jak se jmenuje vesnice / město, ze kterého jste vyjeli a kam jste jeli? 

Vyjeli jsme z _____________________________. 

Jeli jsme do  _____________________________. 

 

V kolik hodin jste vyjeli? V kolik hodin jste přijeli? Jak dlouho cesta trvala? 

Vyjeli jsme v ________hodin. 

Vyjeli jsme v ________hodin. 

Cesta trvala přibližně  _______________. 
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Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum: 

DENNÍ ZÁZNAM 

Hlavní událost dne: 

Co zajímavého se dnes přihodilo:  

 

 

 

Jak se mi dnešní den líbil?        

                

Jaké bylo dnes počasí?         

 

  

    

Číslo stránky: 



www.zakatedrou.cz  
 

Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum: 

DENNÍ ZÁZNAM 

Hlavní událost dne: 

Co zajímavého se dnes přihodilo:  

 

 

 

Jak se mi dnešní den líbil?        

                

Jaké bylo dnes počasí?         
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Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum: 

Hlavní událost dne: 

Co zajímavého se dnes přihodilo:  

 

 

 

Jak se mi dnešní den líbil?        

                

Jaké bylo dnes počasí?         

 

DENNÍ ZÁZNAM 
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Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum: 

DENNÍ ZÁZNAM 

Hlavní událost dne: 

Co zajímavého se dnes přihodilo:  

 

 

 

Jak se mi dnešní den líbil?        

                

Jaké bylo dnes počasí?         
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Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum: 

DENNÍ ZÁZNAM 

Hlavní událost dne: 

Co zajímavého se dnes přihodilo:  

 

 

 

Jak se mi dnešní den líbil?        

                

Jaké bylo dnes počasí?         
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Jaký máme plán dne? 

Snídani máme v ________hodin. 

Mezi snídaní o svačinou ________________________________ . 

Svačinu máme v ________hodin. 

Mezi svačinou a obědem________________________________ . 

Oběd máme v  _________ hodin. 

Mezi obědem a svačinou________________________________ . 

Svačinu máme v  ________hodin. 

Mezi svačinou a večeří ________________________________ . 

Večeři máme v  ________hodin. 

Po večeři __________________________________________. 

Jít spát musíme nejpozději v _________ hodin. 
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Na pokoji bydlím s: 

 

  

 

Kde bydlíme? 

Obrázek, mapka nebo fotografie místa, kde jsme ubytovaní:  
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Obrázek nebo fotografie:  

 

 

 

Datum výskytu: 

CO MĚ ZAUJALO (ROSTLINA, ZVÍŘE, SOCHA, ZÁMEK …) 

O co se jedná: 

 

Místo výskytu: 

 

  

 

Proč mě to zaujalo: 
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SHRNUTÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

Vyzkoušel jsem si něco, co jsem ještě nikdy nedělal/la?  

 

 

 

 

Napiš 10 činností, které jste ve škole v přírodě dělali:  

 

 

 

 

 

 

Modře podtrhni činnosti, které obvykle děláš doma, červeně podtrhni činnosti, které 

obvykle děláš ve škole. 

Které činnosti mě nejvíce bavili?  
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Co bych si chtěl/la ze školy v přírodě ještě zapamatovat?: 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jídlo mně nejvíc chutnalo?  

 

 

Jak se mi škola v přírodě líbila?                        

Nastal během pobytu nějaký problém?  
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Moje záznamy 
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JAKÁ BYLA LETOŠNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ?  

(Do prázdných polí vepiš pojmy, které se ti pojí s prožitou školou v přírodě) 

     

Škola v 

přírodě 
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JAKÁ BYLA LETOŠNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ?  

(Pokud máš zkušenosti s tvorbou myšlenkových map, můžeš si vytvořit vlastní 

myšlenkovou mapu) 

 

     

ŠKOLA V 

PŘÍRODĚ 
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Moje záznamy 
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Moje záznamy 
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