EXKURZE ŽÁKŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU LEPŠÍ START WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE
12. 6. 2014 se uskutečnila druhá exkurze žáků zapojených do projektu Lepší start.
Tentokrát byl naším cílem Western park Boskovice. Zábavní přírodní park je
vybudován ve starém pískovcovém lomu. Součástí parku je westernové městečko,
indiánská vesnice a lanové centrum.
Tématem této exkurze bylo „Poznej svoje blízké okolí“. Do westernového městečka
jsme cestovali běžnými spoji. Tam jsme jeli autobusem, zpátky vlakem. Cestování i
samotná cesta do Western parku Boskovice byla spojená s plněním zadaných úkolů a
se zjišťováním informací o Boskovicích i westernovém městečku. Před nástupem do
autobusu byli žáci rozděleni do skupinek a každá skupinka dostala pracovní list
s mapou Boskovic a okolí. Žáci si měli všímat objektů po na cestě do Boskovic a do
westernového městečka. Jedním z úkolů bylo vyznačení trasy z autobusové zastávky
v Boskovicích do Western parku na mapě. Dále měli žáci zjišťovat názvy ulic,
kterými procházeli a měli zjistit základní informace o westernovém městečku (např.
před kolika lety vzniklo, jaká se ve Westernu používá měna, jaké významné budovy
jsou v městečku, kolik je v městečku hotelů a jak se jmenují atd.
Po příchodu do westernového městečka jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna
skupina se přesunula do lanového centra, druhá absolvovala program v indiánské
vesnici.
V lanovém centru prošli žáci proškolením, jakým způsobem se mají pohybovat na
lanové dráze a jak se mají jistit. Každý žák byl vybaven úvazem a jistícím lanem
s karabinou. Žáci si mohli vybrat ze dvou různě náročných tras - jedna byla pro
začátečníky, druhá pro zkušenější lezce. V rámci zvolené trasy překonávali žáci různě
obtížné překážky. Pro většinu dětí byla návštěva lanového centra nezapomenutelným
zážitkem. Nejmenší děti a žáci, kteří mají strach z výšek, si mohli vyzkoušet venkovní
trampolínu nebo skluz po nízko zavěšeném laně.
V indiánské vesnici si žáci vyzkoušeli házení tomahawkem, střelbu z luku a hod
oštěpem. Zhlédli také práci s lasem, dozvěděli se spoustu informací o životě indiánů,
součástí programu bylo také šamanské bubnování. Žáci byli překvapeni, jak jsou
některé aktivity náročné. Někteří došli k závěru, že by si bizona asi nedokázali ulovit.
Během dopoledne si obě skupiny vyměnily stanoviště.
Následoval chutný oběd a pobyt ve westernovém městečku. Zábavná procházka
v duchu hry byla spojená s rýžováním, jízdou na ponících, hledáním symbolů či s péčí
o zvířátka. Ve westernovém městečku žáci obdrželi pracovní listy. Na jednom měli
vyluštit tajenku s pomocí šifrovací tabulky, na druhém bylo vyluštění vzkazu
napsaného indiánskou abecedou.

V indiánském městečku také žáci objevili spoustu zajímavých obchůdků s velkým
množstvím atrakcí (exotické hudební nástroje, vějíře, atrapy pistolí, vonné svíčky,
sladkosti, korálky, ozdoby do vlasů a spousta dalších).
Před odchodem z westernového městečka všichni účastníci obdrželi od indiánského
náčelníka certifikát indiánského lovce.
Doprava na exkurzi, strava i program byly hrazeny z projektu Lepší start,
CZ.1.07/1.2.17/02.0037, který je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR.

