Zprávičky ze třetího dne na Šumavě v Bližné – středa 18. 5. 2016 –
pokračování – 4. a 5. ročník
Dle podkladů Sárky Fojtíkové, Honzíka Blížila a Lukáše Charváta:
Dnes dopoledne jsme pracovali ve skupinách – náš úkol bylo vytvořit plakát k projektu
Šumava – psali jsme o přírodě, měli jsme nakreslit dva ptáky, 2 zvířata, dva stromy a jednu
rostlinu. Své práce jsme pak prezentovali a vyvěsili jsme si je v naší jídelně. Byla to hodně
zajímavá práce – ve skupinách jsme si rozdělili role, někdo vyhledávat informace, někdo jiný
je vybírala a diktovat zapisovateli, pak jsme si dle pokynů našeho vedoucího plakáty
vyzdobili a dokreslili. Byla to pro některé z nás náročná práce, ale zvládli jsme to tak, že nás
paní učitelka mnohé pochválila.
A ještě lepší bylo odpoledne. Paní vychovatelka Terezka pro nás o poledním klidu
připravila bezva hru, kterou s paní učitelkou vymyslely ještě ve Slapech. Byla to cesta za
pokladem. Nebylo to vůbec jednoduché. Společně jsme došli na louku, kde jsme ve dvojicích
hledali plechovky s čísly a dokonce jsme je museli hledat v pořadí od jedné výše. Ale v nich
ještě poklad nebyl. Byly tam zašifrované různé instrukce a vysvětlení, co budeme dělat dál.
Teprve když jsme našli všechny plechovky, vyloupl se nám dlouhý text, který jsme ale ještě
museli vyluštit a splnit zadaný úkol, který byl vlastně nápovědou k nalezení pokladu. To se
nám hlavičky zamotaly, dokonce jsme se často zasekli na některé části nebo jsme nemohli
najít plechovky. Byl to boj, ale zvládli jsme to!
Teprve po splnění úkolů jsme každá skupinka dostala lopatičky a šli jsme hledat podle
pokynů další nápovědu k nalezení pokladu. I to se nám podařilo, i když někteří z nás téměř
„překopali les“ , ale POKLAD BYL NÁŠ!!! Byl zakopaný a museli jsme si ho vyhrabat .
SUPER ÚŽASNÁ HRA!!!
A večer jsme již byli tak utahaní, že jsme si napsali deníčky, přečetli knížku a měli osobní
volno. Někteří z nás si dokonce vyžádali „soukromou večerku“ o něco dříve.
Byl to super den a již se těšíme na zítra do korun stromů, snad nám vyjde počasí.

Zapsala: Hacaperková

