Zprávičky z prvního dne na Šumavě v Bližné – pondělí 16. 5. 2016
Cesta autobusem i mikrobusem byla velice příjemná, řidiči klidní slušní a ve všem nám
vycházeli vstříc. Dokonce ani první zastávka hned za Neveklovem je nerozhodila . Na další
zastávku jsme se již moc těšili, protože byla, kromě jiného …, svačinová. Sice jsme někteří již
nevydrželi a svačili jsme již v autobusu, ale proběhnutí nás potěšilo. Na benzínce jsme si
všimli, že tam je již také několik autobusů s dětmi směřujícími na Šumavu. No a pak jsme
měli v Českých Budějovicích ještě jednu, již poslední, zastávku. Po cestě střídavě svítilo
sluníčko a chvílemi pršelo. A jak jsme se blížili ke Krumlovu, vidíme stěnu lijáku, no
samozřejmě, že jsme jí projeli, ale za ní zase modro a slunečno,… A v Bližné zase krápalo,
sotva jsme stihli všechny věci vyložit z autobusu. Šlo nám to docela od ruky, paní učitelky
nám třeťákům až páťákům řekly, ať uděláme řetěz a už vše frčelo z autobusu do jídelny.
Po rozdělení do pokojů a vybalení věcí jsme chvíli odpočívali, pak jsme poobědvali máminy
řízečky, ale slušně v jídelně . Prvňáčci s druháky moc děkují mamince Aničky Duškové,
protože po obědě si dali ještě zákusky – lahodné pochoutky – byla to mňamka.
Po nezbytném seznámení s řádem akce, povinnostmi žáků a bezpečností na chatě
i v přírodě, kterými nás trochu potrápila paní ředitelka, jsme konečně vyrazili ven.
Šli jsme cestou necestou, až se před námi otevřela krásná krajina s výhledy na lipenskou
vodní nádrž, asi tam zrovna probíhaly nějaké závody, protože hladina byla poseta
plachetnicemi – to bylo krásné!
Po cestě jsme my prvňáčci s druháky poznávali okolí Bližné, hledali jsme místa vhodná na
bruslení na inlinech, na zahřátí jsme si zahráli několik her- na molekuly, běh dvojic
i skupinek. Je tu opravdu zima a hodně fouká vítr, ale nám to nevadí, my jsme dobře oblečeni
a běháme rádi.
Po špagetové večeři jsme si založili deníčky, zpěvníky a herní plán na celý týden a paní
učitelky nás seznámily, co nás celý týden čeká a na co se můžeme těšit. Při práci jsme si pak
s paní učitelkou Míšou, která nás doprovázela na kytaru a paní učitelkou Jindřiškou,
maminkou paní Přívozníkovou a dorazila i paní ředitelka, zazpívali písničky ze zpěvníčku. Na
dobrou noc jsme si dali ukolébavku a už jsme se těšili na kratičkou pohádku.
Jsme příjemně utahaní, zážitků máme spoustu a těšíme se na další dny. A že by snad mělo
pršet? To nám vůbec nevadí, jsem rádi, že si tu spolu užijeme pár krásných dní.
Zítra ještě doplníme zprávičky od dalších tříd a nyní již dobrou noc,…
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