Úterý 5. června 2018
První noc je za námi, začínáme se budit kolem sedmé hodiny. Nezbytná ranní
hygiena, obléknout a šupky hupky na snídani. Chléb se sýrem a čaj v nás rychle
zmizel a my netrpělivě vyhlížíme pošťáka. Hurá!!!! Pohledy pro nás jsou ve schránce
a tak si sesedáme na schody a posloucháme, co komu rodiče napsali hezkého.
Uklízíme pohledy do pokojů a protože venku svítí sluníčko, rychle přestrojit a jde
se ven.
Hledání dopisu od Krakonoše nám zabralo trochu více času, ale dopis je nakonec
objeven. Krakonoš nás chválí za první noc a posílá nás zahrát si hru na zapamatování
si co nejvíce obrázků. Předtím si ale ještě sníme svačinu (pudink s ovocem).
Poznávačka je rychle zvládnutá a tak si ještě hrajeme v lese. Našli jsme žábu,
houby a pomohli Krakonošovi vyčistit potok. Venku jsme trávili čas až do oběda.
K obědu nás čekala uzená polévka s rýží a svíčková. Mňam 😊 A protože je krásně,
krátíme odpolední relax a vyrážíme ven…
Kam nás asi Krakonoš pošle tentokrát? Z dopisu se dozvídáme, že si máme jít
pohrát ke Kolínské boudě. Vtom přijíždí auto a v něm Emmička – i Krakonoš to ví a
Emmičku ve svém dopise vítá. A Emmička nepřijíždí s prázdnou – děti dostaly
meloun, který rychle sluply. A teď už můžeme vyrazit. Dosáhli jsme konečného
počtu účastníků letošní školky v přírodě – 15 dětí.
Cestou ke Kolínské boudě pilně opakujeme názvy kopců i chalup a pozorujeme okolí.
Zanedlouho docházíme k cíli. Sníme housku, okurku a mrkvičku a průlezky jsou jen
pro nás a když nás na chvíli přestanou bavit, odbíháme k výběhu s kozami nebo
hladíme dvě místní kočky. Vyhraní a spokojení se vracíme zpět na chatu, kde nás
čeká večeře.
Rizoto zmizelo v našich bříškách, někdo si i přidal. Ale co to? Paní učitelka nás volá
ven – a tady čeká překvapení…. Barunka má dneska čtvrté narozeniny. Všichni
popřejeme a paní učitelky obdarovávají Barunku krásným dortem. A protože je
Barunka dobrá kamarádka, o dort se se všemi rozdělí. Tak hodně zdravíčka!!!!
A teď honem úkol do deníčku, napsat pohled domů, jedna Krkonošská pohádka, do
sprchy a spát…. Zítra nás totiž čeká velký výlet 😊
Dobrou noc všem….

