17. října 2016

Výlet ŠD do Perníkové chaloupky u Pardubic
Dne 14. 10. 2016 jely děti druhých tříd se školní družinou na neobvyklý, pohádkový výlet
do Perníkové chaloupky u Pardubic. Bylo to odpoledne plné voňavých a napínavých zážitků.
Nejprve jsme navštívili „Vězení pro zloděje perníku“, kde jsou zavřené děti, které loupily bez
dovolení perníčky. V prstovém „tlustoměru“ – měřiči vykrmenosti - jsme si změřili
ukazováček, máme-li ho o velikosti párátka, hubeňoura, skoro zralý, či dostatečně vykrmený
do pece. Naše medové zážitky pokračovaly prohlídkou vesničky z perníku, kde jsme vyslechli
netradiční vyprávění příběhu Jeníčka a Mařenky. Ježibaba byla ve skutečnosti hodná a laskavá
perníkářka a Jeníček s Mařenkou byly nezvedené děti, které se musely ze svého chybného
chování poučit.
Prošli jsme tajuplný a strašidelný les, kolem vodníka a zakleté princezny, až jsme došli na
mýtinu u perníkové chaloupky. Dávali jsme si velký pozor, abychom ve tmě při měsíčku
nezabloudili! Důležité bylo nezapomenout zaklepat, pozdravit a poprosit paní Ježibabu
o perníček.
V perníkářské dílně Ježibaby jsme se podívali pod pokličku výrobě staročeských perníků
z dřevěných vyřezávaných forem a mohli jsme se tak dozvědět mnoho zajímavého o tomto
starém a částečně pozapomenutém řemesle našich předků. V medovém ráji jsme si prohlédli
velkou výstavu perníčků z historických forem. K nejzajímavějším bezesporu patřil
Trojanovský perníkový betlém nebo barevný marcipán a vzácný strom „Perníkovník“.
Dokonce jsme se ocitli v Ježíškově nebi, kde jsme napsali svá přání a budeme doufat, že se
nám splní. Také jsme se dozvěděli, že peklo je blíž, než si myslíme. Nachází se totiž pod
perníkovou chaloupkou a z pekelného „trestního řádu“ jsme zjistili, co nás čeká a nemine
v případě, že budeme zlobit. Po sklouznutí na pekelné klouzačce nás pak poslali „Ke všem
čertům“, což je útulná občerstvovna, jak tomu tady říkají.
Tento výlet se opravdu povedl. Dobře jsme se bavili a celý den nám přálo krásné počasí.
Všichni jsme plni nezapomenutelných zážitků a těšíme se na další zajímavé akce školní
družiny.
Za ŠD ZŠ B. Hrozného zpracovaly J. Obstová a V. Hrbková

