Zprávičky ze čtvrtého dne na Šumavě v Bližné – čtvrtek 19. 5. 2016
Konečně náš vysněný a všemi očekávaný výlet do korun stromů. A hned od rána je sluníčko!
Juchů, už abychom tam byli. Ještě před snídaní přijel náš mikrobus (velký autobus je celý týden
zaparkovaný před penzionem) a paní ředitelka šla vše potřebné domluvit s panem řidičem.
Batůžky jsme již měli připravené, jen se rychle nasnídat, nafasovat balíčky na cestu a hurá na výlet.
Vyjeli jsme a co to? Asi za 20 minut jsme byli na místě. A sluníčko stále svítí , sice nějaký mráček
se ukázal, ale to nám po cestě lesem vůbec nevadilo.
Paní ředitelka nám zatím dojela lanovkou koupit vstupenky a domluvit pro třetí, čtvrtou a pátou
třídu paní průvodkyni. Pak jsme již stoupali po krásných chodníčcích a za doprovodu zajímavých
informací a úkolů od paní průvodkyně vzhůru. Úžasné byly zastávky, které se prý mění s ročním
obdobím, takže nyní jsou tam jarní informace o Šumavě, o její fauně i flóře. Paní průvodkyně nás
chválila, že jsme chytří, že toho hodně známe.
Nejlepší byly různé chodníčky, kolébky a houpačky, chvíli jsme byli provazochodci, jindy skákající
žabky,… no prostě jsme si vše užívali. Paní učitelky nás poučily, jak máme zastavovat. A tak to bylo
bezva, protože jsme vždy mohli jít kousek samostatně. Paní průvodkyně nám říkala i různé
zajímavosti o celé stavbě, třeba kolik bylo použito šroubů, nebo jak dlouho se stezka stavěla, nebo
z jakých matriálů je postavená a mnoho dalšího. Všechny tyto informace jsme si pak mohli prověřit
(jak jsem si jak zapamatovali) na několika sloupech pod skrytými poklopy.
Konečně jsme dorazili na vrchol – ÚŽASNÝ výhled a stále nám sluníčko svítí!!! Byla to nádhera,
zůstali jsme tam asi půl hodiny, udělali jsme si tam piknik – to dřevo nás nádherně hřálo, chodili
jsme si kolem dokola, pozorovali obzor, povídali jsme si a odpočívali.
Za nějakou chvíli slyšíme halas a volání, jukneme dolů - a kdo to tam není? Oni prvňáčci
s druháčky (kteří šli jen s paními učitelkami) jsou nám v patách . A tak jsme je zdravili, mávali jim
a povzbuzovali k výstupu. A protože nás nahoře bylo docela dost a lidé také přibývali, tak paní
učitelky rozhodly, že se vystřídáme a my pomalu půjdeme dolů. Při zpáteční cestě jsme si znovu
prošli chodníčky a v klidu, každý svým tempem jsme si ještě užívali ty krásné pohledy nejprve nad
korunami, pak v korunách a nakonec i v kmenech stromů.
JE TO OPRAVDOVÁ NÁDHERA!!!
Dole jsme si pak mohli koupit turistické známky a nějaké malé dárečky pro Vás rodiče. Někteří
z nás se šli s paní ředitelkou podívat na psí kotce pod stezkou – tam musejí majitelé psů své miláčky
odložit, protože na stezku pejskové nesmějí.
Cesta dolů byla rychlá, nejen proto, že už jsme se těšili na překvapení, které nám slíbila paní
ředitelka, ale také proto, že se najednou zatáhlo a začalo pršet, tedy chvilkami i docela lejt, tak jsme
rychle vytahovali pláštěnky, ale než jsme si všichni vytáhli, tak zase už jen poprchávalo a v Lipně už
zase svítilo sluníčko :) Prostě super výlet i s tou přeháňkou to nemělo chybu .
A co bylo to překvapení? Paní ředitelka nám koupila všem zmrzlinu – prý ještě za korunky, které
jste jí dávali Vy rodiče na odměny pro nás dětičky. A tak moc děkujeme Vám a poděkovali jsme
i paní ředitelce za super nápad . Pak již dorazili i malí a my velcí jsme se vyrazili podchodem
podívat na marinu a část Lipna. I malí si pochutnali, a pak jsme se již sešli u autobusu – to nám to
krásně vycházelo – no prostě máme šikovné paní učitelky .
Po návratu jsme měli polední klid a osobní volno na odpočinek a hry a paní učitelky zatím
připravovaly program na večer. No a i ten stál za to. Hodnotili jsme celý den i týden, ještě jsme si
dokončovali projekty, dostávali jsme diplomy a spoustu odměn a na úplný závěr celý týden zakončila
paní ředitelka, kdy nás pochválila a poděkovala nám a paním učitelkám a to byl jásot a ovace na
poděkování každé paní učitelce, až nás bolely krky, uši i ruce .
Byl to super týden, sice se již moc těšíme domů, ale jsem rádi, že jsme tu mohli být. A zítra už se
uvidíme, sledujte zprávičky na webu. Ahojky a za chvíli už nás máte doma .
Hacaperková

