Krásné, ale poněkud zamračené ráno....
Po včerejším výletu jsme spali jak zabití. Nebyli jsme ani k probuzení...
Snídaně - rohlík s uzeným sýrem, rohlík s marmeládou, čaj
Vzhledem k uplakané obloze jsme po snídani kreslili do deníčků nové
zážitky z celodenního výletu a také pozdravy pro Vás, rodičové. Hlídejte
si tedy poštovní schránky, ať neprošvihnete čerstvé obrázky z Klučanky.
Obloha se vyjasňuje a my vybíháme ven.
Svačina - meloun
Oběd - čočková polévka, vepřový závitek se šunkou a sýrem, brambory
Po poledním odpočinku se ozývá rána jak z děla.....začátek našeho
branného odpoledne. Pro někoho z Vás vzpomínka na IPCHO.
Jirka bere něco, co vypadá jako velká konzerva a jdeme na louku za
chalupou. Říká nám, že to není konzerva guláše, ale dýmovnice.
Vysvětluje, pro koho sloužila a proč se používala. My si zkoušíme na
vlastní kůži, jak se vojáci museli cítit. Bylo to fakt bezva, moc jsme si to
užili.
Rozdělujeme se do týmů a jdeme plnit úkoly. Splnění všech úkolů je
vstupenka na večerní program. Musíme se proto snažit. Důležité je se
jako tým nerozdělit, plnit společně a počkat na všechny a potom se
teprve přesunout na další stanoviště. Stanoviští je celkem 5 - kuželky,
zatloukání hřebíků opravdovým kladivem do špalku, střelba ze
vzduchovky do balónku, zaplynovaný sklep a sjezd evakuační lanovkou
přes říčku Klučanku. Vše je pro nás do života opravdu důležité - strefit
se, být zručný při práci s nářadím, zorientovat se v prostoru, kde je
špatně vidět a vidění je ještě zhoršené plynovou maskou, lanovka nám
umožnila překonat strach. Kdyby hořelo, už víme, že hasiči nám
pomohou .... Moc nás všechny úkoly bavily a zvládli jsme je na jedničku
s hvězdičkou.
večeře - hovězí svíčková pečeně s knedlíkem
Po večeři malé proběhnutí a už se jde na bingo. Mnozí z nás se s touto
hrou teprve seznamují, ale ihned chápeme co a jak. Vyhrál úplně každý.
Ceny si vybíráme každý podle svého.
A další bezva den plný dobrodružství je za námi....
Dobrou noc

