Středa 5. června – den pátý
Slunečné ráno… opět, zase… paráda, čeká nás opět krásný den… Děti už se naučily,
že se paní učitelky nebudí dříve než před půl osmou 😊K snídani nás čekal domácí
perník a čaj/mléko, následovalo čtení pohledů a chvilka hraní na chatě. Když
sluníčko maličko osušilo trávu, vydali jsme se ven. Copak nám asi píše Krakonoš?
Prý pro nás paní učitelky připravily hru… A je to pravda – po svačince se vydáváme
na lesní cestu nad chatou, kam paní učitelka rozmístila obrázky. Naším úkolem bylo
projít danou cestu a zapamatovat si co nejvíc obrázků. Nakonec jsme se s obrázky
vyfotili, pohráli si chvíli v lese a vrátili se na oběd. Pochutnali jsme si na gulášové
polévce a bramborovém knedlíku se zelím a s uzeným masem. Po krátkém odpočinku
jsme sbalili batůžky a vydali se na túru. Cílem bylo pokořit rozhlednu na Hnědém
vrchu. Nejprve jsme šli po modré značce, poté po zelené a nakonec po červené.
Z té potom po odbočce lesní cestou až k rozhledně. Tady jsme nejdřív posvačili a
posilněni houskou se šunkou jsme všichni vylezli až nahoru. Nejstatečnější byly
paní učitelky Janička a Martinka – sice se bojí výšek, ale výstup zvládly na
jedničku!!! A odměnou všem byl krásný výhled. Sněžka jako na dlani a dokonce jsme
viděli i naši chatu. Tak ještě pár fotek a čeká nás cesta zpět. Odpočinuli jsme si
na Lesní boudě – pohráli jsme si na hřišti a prohlédli si zvířátka, která se pásla
kolem chaty. Cestu zpátky jsme skoro celou prozpívali – naše „školkopřírodňová
hymna“ zněla po Krkonoších a ostatní turisté nás moc chválili. U chaty nás čekalo
opékání buřtů – po večeři jsme si ještě pohráli, podívali se na Krkonošské pohádky
a pak už sprcha a honem spát… za odpoledne máme v nohách 7, 5 km 😊 Tak dobrou
další noc na Barborce…

