Středa 6. června 2018
Máme za sebou druhou noc, všichni jsme spali dobře a některé z nás musí paní
učitelka i budit… je 7 hodin, vstávat a cvičit!!! Vlastně ne, vstávat, oblékat, vyčistit
zuby a honem na snídani. Dnes nás totiž čeká velký výlet…
K snídani máme chleba s tvarohovou pomazánkou, všem moc chutná. Po snídani
plníme lahvičky pitím, balíme svačinu a oběd do batůžků, strojíme se a o půl deváté
stojíme v pozoru před chalupou. Z Krakonošova dopisu se dozvídáme, co nás dneska
čeká – a není toho málo: dojít dolu do Pece na autobus, dojet do Janských Lázní,
prohlédnout si stezku korunami stromů, vyjet lanovkou na Černou horu a vrátit se
na chatu… tak honem, ať vše stihneme 😊
Před půl devátou přicházíme k autobusu. Nasedáme a autobus nás veze do
Janských Lázní k Hofmanově boudě. A už vidíme stezku korunami stromů. Po
svačince jdeme koupit vstupenky a vyrážíme. Cesta vede nad zemí po dřevěných
lávkách, cestou se dozvídáme mnoho zajímavých informací o lese a o zvířatech a
zkoušíme naši obratnost na různých překážkách. Po chvíli scházíme pod zem –
prohlížíme si kořeny stromu a čteme spoustu věcí o životě pod zemí. Potom naše
cesta vede vzhůru – stoupáme pozvolna kolem dokola až na samý vrcholek stezky.
Hurá!!! Vrchol zdolán!!! Rozhlížíme se po okolí, fotíme se a užíváme si.
Spokojeni scházíme dolu. Poslední výhledy a hurá ven. U stezky obědváme (dnes
máme housku se šunkou a zeleninku) a po obědě si ještě stihneme pohrát v lese.
Ale ještě nás čeká dlouhá cesta….
Od stezky sejdeme k lanovce na Černou horu a necháváme se vyvézt nahoru. A
protože je otevřená rozhledna, vydáváme se na ni. Výhled je krásný na všechny
strany, zejména Sněžku máme jako na dlani.
U lanovky si ještě sníme tatranku a pohrajeme v lese a vydáváme se na cestu.
Sledujeme okolí a turistické značky a vyprávíme si zážitky. Cestou ještě odbočíme
na Černohorské rašeliniště – pozorujeme z vyhlídkové věže rašeliništní jezírka a
květiny. A už se pomalu blížíme ke Kolínské boudě…. Tady si chvilku stihneme
pohrát jako včera a pak už nám zbývá kousek k chatě.
Přicházíme přesně na večeři. Bramborová kaše, pečené filé a okurkový salát chutná
po celodenní túře všem. Honem ještě nakreslit deníček, mrknout na pohádku,
osprchovat a do hajan. Máme v nohách 11 km (z toho 2 km měřila trasa stezky
korunami stromů).
Dobrou noc 😊

