Pondělí 4. června 2018
Všichni už se moc těšíme na odjezd. Scházíme se o půl deváté a netrpělivě
vyhlížíme autobus. A abychom se nenudili, nosíme alespoň věci do auta paní
ředitelky. Hurá, autobus je tu – naložit kufry, pusu rodičům, máváme a odjezd!!!!
Je 8,58 hod. a my jedeme vzhůru za dobrodružstvím…
O půl jedenácté přijíždíme do Pece – ještě nás autobus vyveze do kopce, na kterém
stojí chata Barborka. Vystupovat!!!! Krakonoš nás vítá mrholením, na Sněžce je
mrak, ale to vůbec nevadí… je tu teplo a na horách je krásně, i když trošku prší…
Kufry a tašky do chaloupky, rozdělit se do pokojů a protože přestalo mrholit,
stíháme před obědem malou procházku směrem k Javoru.
K obědu máme zeleninovou polévku a oblíbené špagety s mletým masem a sýrem.
Mňam. Oběd zmizel ze všech talířků. Po obědě vyndáváme hračky a relaxujeme
hraním na pokojích.
Ve dvě hodiny vyrážíme ven. Ale kam půjdeme? Starší děti, vědí, že na výlety nás
posílá Krakonoš a tak se hned pouštíme do hledání dopisu. Po chvilce je dopis
objeven – Krakonoš nás vítá ve svém království, upozorňuje nás na správné chování
na horách a posílá nás na výšlap k Pražské boudě a do lesa stavět domečky.
Vyrážíme s mrakem v zádech a se svačinou v ruce… na první zastávce u Husovy
boudy začínají z nebe padat první kapky…Krakonoši, že tě zase Trautenberk zlobil?
Po chvilce vytahujeme z batůžků pláštěnky a tak dojdeme až k Pražské boudě.
Cestou se i přes slabý déšť rozhlížíme po horách a říkáme si, jak se který kopeček
jmenuje… kupodivu si děti hodně věcí pamatují z minulých let, což nás moc těší. U
mapy si vše pěkně prohlížíme – nejen turistické cesty, ale i symboly, které
znázorňují to, co se v Krkonoších nesmí dělat. U Pražské boudy si ještě prohlížíme
starou rolbu a litujeme toho, že si kvůli mokru nemůžeme pohrát na dětském hřišti.
A tak jdeme aspoň do lesa… slabě prší, ale ani to nás od stavění domečků neodradí.
Škoda, že po chvilce déšť zesiluje a my se musíme stavění vzdát a jít do chaty,
abychom nebyli promočení… Určitě se sem v týdnu ještě podíváme!!!
Po návratu do chaty a převléknutí se trávíme čas na pokojích… ale počasí si nakonec
dává říct a pouští nás ven před chatu. Tady si před večeří stihneme zasportovat –
využíváme míče, lano, kroužky a někteří z nás si hrají se zvířátky (ne s živými, ale
s plastovými). Největší úspěch má ale barvení vlasů – paní učitelka Martinka
přivezla „křídy na vlasy“ a nabarvit pramínky chtějí nejen holčičky, ale i kluci. A
tak máme barevnou školku v přírodě 😊
V šest večer usedáme k večeři. Jupíííííí!!!! Máme smažený sýr s bramborem,
tatarkou a zelným salátem. Všem vyhládlo a talířky zůstávají prázdné. Po večeři

vysvitlo sluníčko, které snad už vydrží celý týden (snad už Trautenberk nebude
zlobit). Kreslíme první obrázek do deníčku a plníme první večerní úkol – vybarvování
turistických značek. A pak už jen pohádka (jasně že ta Krkonošská), sprchování,
čištění zoubků, ještě jedna čtená pohádka na pokoji a dobrou první noc na
Barborce.

