
Venkovní učebna – Uspávání ježka 
 

 

Podzimní okénko do přírody 

Školní družina se dokáže mávnutím kouzelného 

proutku změnit na kouzelné místo.  

Podzimní dny k takovému kouzlu přímo lákají. 

Přesvědčily se o tom i děti, které našly na školním 

dvoře malého ježka, který hledal místečko, kde by 

přečkal zimu. Malý ježek byl hladový a žíznivý, proto mu byl poskytnut prvotní 

azyl ve staré krabici.  

Všechny děti školní družiny měly možnost si ježka prohlédnout, odvážlivci si 

dokonce sáhly na jeho bodlinky. Zjistily, že pohladit ježka ve směru růstu jeho 

bodlin není nic nebezpečného.  

Ježek dostal granule, které mu moc chutnaly. Na pití dostal vodu. 

Bohužel ježek nemohl k krabici déle zůstat, proto jsme s dětmi z 2.B a  4.B 

rozhodly, že ježkovi najdeme to nejlepší místečko, kde by mohl přezimovat. A 

co by mohlo být lepšího, než naše krásná přírodovědná venkovní učebna.  

Děti  nasbíraly listí a klacíky a pod 

stromem pro ježka udělaly krásné 

bydlení. Všichni měli možnost 

pozorovat, jak ježek nejprve svůj nový 

domek očichal a potom se do něho 

zahrabal.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naše přírodovědná učebna nabízí mnoho dalších aktivit.  

Dlouze jsme si povídali o třídění odpadů a 

na zároveň jsme si na ukázkové tabuli 

ukázali, jak dlouho trvá, než se v přírodě 

rozloží například dřevo, sklo, 

nebo igelit. Tohle téma děti 

velmi zaujalo. Musím říct, že 

mě děti velmi mile překvapily, 

protože přesně věděly  kam se odkládá použitá odpad, jak se 

recykluje například starý papír a na co se potom použije.  Zahráli 

jsme si i vědomostní hru, při které děti měli správně roztřídit 

odpady podle druhů do správných kontejnerů.  

 

 

 

 

Velmi zajímavé povídání pro děti bylo téma počasí. Děti si ze zájmem prohlédly 

meteo budku, povídaly jsme si o tom v jakých stupnicích se měří teplota, co je 

to barometr a jak se střídá počasí během ročních období.  

 

 

Celé zajímavé odpoledne jsme zakončily prohlídkou bylinek a poznávání 

různých druhů rostlin v učebně.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti byly z návštěvy učebny nadšené a určitě se do ní brzy zase půjdeme 

podívat.  Nejvíce je bavilo stavění domku pro našeho malého ježka. V družině 

jsme si potom namalovali krásné obrázky.  

 

Děkujeme všem, kdo se zasloužil o to mít v naší škole venkovní učebnu. 

 

 


