DOSTAŇME DĚTI OD POČÍTAČŮ A TELEVIZORŮ DO PŘÍRODY ANEB SPOLEČNĚ NA LYSOU

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018

Klub českých turistů organizuje a provozuje projekt pro školní děti se zkráceným názvem
„Společně na Lysou“. Letošní ročník byl již třetí. Zajímavým a poučným programem získáváme stále
více dětí k aktivnímu pohybu v přírodě. V letošním roce jsme rozšířili nabídku o další trasy s názvy
Satinské vodopády, Medvědí skála a Prašivá. Učitelé tak měli možnost zvolit pro děti trasu s různou
náročností. Postupně zaznamenáváme stále rostoucí zájem o tuto formu environmentální výchovy.
Vyjádřeno čísly: rok 2016 cca 700 účastníků, rok 2017 přes 900 a v letošním roce to bylo 1 175
účastníků. Toto číslo by nemuselo být konečné, neboť naším záměrem bylo a je rozšířit působení
v oblasti environmentální výchovy i na dospělou populaci. Dalšími zájemci a tedy účastníky informačně
výchovných programů by mohly být skupiny seniorů, invalidů, nebo členů odborů KČT apod.

Jak projekt probíhá:
Pro školní děti probíhal výstup na Lysou horu nebo méně náročné trasy Satinské vodopády,
Medvědí skála či Prašivá v rámci vyučování, kdy se žáci během cesty dozvídali mnoho zajímavého o
krajině, místopisu, ochraně přírody a životního prostředí, dále o flóře a fauně a to vše s praktickými
ukázkami. Nenásilná forma výuky korespondovala s učebními osnovami daného ročníku.
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Kdo projekt zajišťuje:
Do projektu je zapojeno deset lektorů s odpovídajícím vzděláním, se základy interpretace a
osvědčením pro práci místního průvodce.

Kdo náš projekt podpořil:
Na zřízení a vybavení environmentální učebny v nové Bezručově chatě na Lysé hoře se finančně
podílel především Magistrát města Ostravy a Magistrát města Havířova.
Největší a zásadní finanční pomoc máme již po čtyři roky od Moravskoslezského kraje. Z první
dotace v roce 2015 jsme pořídili nutné dovybavení. Další finanční prostředky - dotace pak byly určeny
především na úhradu mezd lektorů (DPP).
Další finanční pomoc přišla od obce Ostravice při tvorbě dokumentárního filmu projektu
s názvem „Dostaňme děti do přírody“. Šíření propagace na facebooku a nové webové stránky podpořil
Č. V. Prototyp s.r.o. a Alesnenicka.cz

Všem patří velké poděkování, neboť bez této podpory bychom projekt nemohli provozovat.
Spolupracují s námi:

Co se nám podařilo:
•
•
•

•

Pro letošní ročník projektu jsme rozšířili nabídku o další tři trasy – Satinské vodopády, Medvědí
skála a Prašivá
Byl dokončen a uveden do nabídky dokumentární film „Dostaňme děti do přírody“, jehož autorem
je Ing. Aleš Nenička a Radim Grzybek.
V březnu byly dány do provozu nové webové stránky www.spolecnenalysou.cz Součástí stránek
je trailer filmu „Dostaňme děti do přírody“ a přes jednoduchý odkaz je možné shlédnout i celý
film. Film slouží k propagaci projektu a Klubu českých turistů.
V neděli 27. května jsme s lektory připravili pro rodiče s dětmi zábavnou turistiku “Společně na
Lysou“. Na deseti stanovištích si děti vyzkoušely různé dovednosti a dozvěděly se mnoho
zajímavého o krajině, zvířátkách, rostlinách apod.
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Trochu statistiky:
V letošním roce se od dubna do října zarezervovalo v rezervačním kalendáři projektu téměř
čtyřicet školních kolektivů. Největší zájem byl o květnové a červnové termíny. Nabídku
komentovaného výstupu na Lysou horu a Satinské vodopády využilo i několik skupin během letních
prázdnin.
V přípravném týdnu jsme oslovili ředitele ZŠ s nabídkou projektu, čehož opět několik skupin
využilo v zářijových termínech. S obavou špatného počasí v měsíci říjnu byli učitelé opatrní a přihlásil
se pouze jeden kolektiv.
Celkový počet účastníků dosáhl čísla 1 175. Toto číslo bychom mohli doplnit i o skupiny seniorů,
učitelů, invalidů a odborů KČT, kteří na Lysou horu zavítali a měli zájem o besedu o Bezručově chatě.

Odkud skupiny přijely:

okres Frýdek-Místek … 13 skupin
Baška, Frýdek-Místek, Frýdlant n/O, Hnojník, Palkovice, Krásná, Třanovice, Vratimov, Žabeň

okres Karviná … 7 skupiny
Havířov, Těrlicko, Rychvald

okres Nový Jičín … 4 skupiny
Hodslavice, Nový Jičín

okres Opava … 2 skupiny
Heraltice, Smilovice

okres Ostrava … 11 skupin
Ostrava, Petřkovice

Celkem 37 skupin … 1 175 účastníků
Měli bychom si uvědomit …
Pohyb je součástí života každého z nás. Působí příznivě na naše tělo, ale také na naši mysl.
Pravidelné aktivity také snižují riziko civilizačních chorob, jakými jsou především obezita, cukrovka,
zvýšený krevní tlak, kloubní problémy a jiné. A když nic jiného, tak nás alespoň udržuje ve formě a
zpomaluje stárnutí. Pravidelnou turistikou, pravidelným pohybem v přírodě bychom toho mohli
dosáhnout. Důležitá je motivace těch nejmenších – školních dětí. Vypěstovat u nich potřebu, touhu po
pohybu. A jak už bylo zmíněno … „Turistika je nejzdravější pohyb“ (Jiří Stejskalík).
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Ohlasy:
Celodenní výukový program přímo v terénu měl dobrý ohlas u učitelské veřejnosti. V projektu chceme
dále pokračovat a těšíme se na další ročník.

************************************************
Výšlap „Společně na Lysou“ jsme absolvovali na základě doporučení kolegyň, které zde byly již minulý
rok. Akce určitě naplnila naše očekávání, program byl výborně připravený a propracovaný přiměřeně
věku dětí. Určitě budeme tento program dále doporučovat.
(11. ZŠ Frýdek-Místek)
Ačkoliv mí žáci, žáci 6. třídy, původně odmítali tento výlet, troufám si říci, že se jim i mně líbil. Dozvěděli
jsme se mnoho užitečných informací o přírodě a mohli se kochat krásami okolní krajiny. Všichni tuto
túru, i když s menšími obtížemi, zvládli i přes strmá stoupání a horko. Děkujeme p. Hlaváčovi za
odborný výklad, trpělivost a pochopení při našich neznalostech. Doporučuji tým “Společně na Lysou“
– dobrá organizace a bezproblémová komunikace.
(ZŠ a MŠ Velké Heraltice)
Na doporučení kolegyň, které podnikly tuto aktivitu, jsme se i my vypravili na Lysou horu a společně
s Martinem a Janou jsme ji všichni vyšlápli. Cestou nás čekala povídání a historky o zvířatech a poučné
smyslové hry, zajímavosti o rostlinách apod. Děkujeme za zážitek i upomínkové předměty.
(ZŠ Krestova, Ostrava)
Za nadmíru teplého a slunečného dne jsme se s celou naší velkou školou (39 žáků) vypravili na Lysou
horu. Cestou nás provázel pan Martin, který děti i dospělé nadchl úžasným vyprávěním o rostlinách a
zvířatech a bavil nás poutavými historkami z Beskyd. A i když nohy bolely a sluníčko pálilo, na vrchol
jsme dorazili v plném počtu. Byl to nádherný výlet, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací,
udělali mnoho krásných fotografií. Fandíme tomuto projektu a dáváme 10 bodů z deseti!!! (ZŠ Žabeň)
Počasí stálo při nás, tedy první atribut úspěchu splněn. Děti se snažily vzdorovat výstupu, ale naštěstí
vždy v pravou chvíli nastal čas přestávky s velmi zajímavým programem a hlavně výkladem „profíka“
Petra. Přes vypětí sil byl tento výlet pro žáky jeden z nejúžasnějších, i když si sáhli na skoro dno svých
sil a vůle. Moc děkujeme za organizaci.
(ZŠ Komenského, Nový Jičín)
Dne 27. září se naši žáci 4. a 5. ročníku vydali zdolat nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd.
Průvodce jim přitom dělali Martin a Petra, kteří velmi poutavě a zajímavě vyprávěli o beskydské přírodě
a přidali také napínavé a tajemné příběhy, které se vážou k Lysé hoře. Pro mnohé to byl prvovýstup,
ale díky skvělým průvodcům nám to rychle uteklo a odnesli jsme si spoustu zajímavých zážitků. Užili
jsme si krásné podzimní počasí s nádhernými výhledy do krajiny. Děkujeme za krásnou akci a těšíme se
na další společné výstupy.
(ZŠ a MŠ Třanovice)
Mnoho tříd na Lysé hoře utužilo vztahy. Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáš přítele…a na horách to
platí dvojnásob.

S námi je to o krok blíž!
Zpracovala: Jana Glombová, koordinátor projektu
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