ŠKOLA V PŘÍRODĚ – DEN DRUHÝ (ÚTERÝ 26. 9. 2017)
Náš druhý den na škole v přírodě začal v 7:30, kdy nás paní učitelky vzbudily. Některým se sice
z vyhřátých pelíšků nechtělo, rytmy písničky Despacito nakonec ale lenochy-páťáky přeci jen
z postele dostaly. K snídani si každý mohl vybrat to, na co měl chuť,
neboť jsme měli švédské stoly. Většina zvolila lupínky a kuličky
s mlékem, někdo ale překvapil a dal si i housku se salámem, sýrem
či marmeládou.
Po snídani přišla na řadu první část zkoušky na večerní program –
nácvik vystoupení na show 3.A A 5.A HLEDÁ TALENT. Chvilku sice
trvalo, než si jednotlivé skupiny vybraly písničku, nebo básničku,
nakonec se ale každý rozhoupal a nácvik mohl začít… Po krátkém
nácviku přišla na řadu všemi oblíbená
výuka ☺ – třeťáci měli český jazyk a
matematiku, páťáci měli matematiku a
poté angličtinu (páťáci vyplňují pravopisná cvičení z češtiny
v průběhu celého dne, protože je dostávají v případě, že se chovají
tak, jak nemají…).
Kolem jedenácté hodiny jsme šli na zahradu, kde jsme se rozdělili
do týmů a zahráli jsme si přehazovanou a fotbal. Po chvilce sice
začalo mírně pršet, naše výborně zazpívaná píseň Rainbow,
rainbow (duha, duha) ale déšť vyhnala a my jsme díky tomu mohli
konečně znovu začít sportovat… ☺ Hurááá…
A co bylo k obědu? Bramborová
polévka

a

jako

hlavní

chod

bramborové knedlíky, špenát a uzené
maso.
Vzkaz pro maminky: Nebojte se,
všichni papají výborně, protože jídlo
od paní kuchařky je (skoro) jako jídlo

od maminky. Vaří nám tu opravdu
výborně!
Po krátkém poledním odpočinku jsme
vyrazili ven. Počasí bylo příjemné
a z nebe na nás tu a tam dokonce
vykoukly i paprsky slunce. Na opalování
to sice ještě nebylo, ale to přijde zítra!
My tomu věříme! Naše kroky směřovaly
znovu do lesa a tentokrát nám paní kuchařka dala o něco větší košíky a více nožíků.
Pondělní

nadílka

se

vydařila,

tak co kdyby to dnes náhodou bylo
ještě o něco lepší… Tentokrát jsme ale
v lese nesbírali jen houby, stavěli jsme
také domečky pro lesní zvířátka a
soutěžili,

kdo

postaví

ten

nejoriginálnější. (Více v naší přiložené
galerii… ☺).
Přibližně v šest večer byla na pořadu
dne večeře (vynikající rizoto a okurkový
salát) a poté přišlo to, na co všichni celý
den čekali – show 3.A A 5.A HLEDÁ TALENT. Někteří vystupovali sami, někteří s partou
kamarádů. Někdo recitoval, někdo tančil, někdo zpíval a někdo zvládnul vše najednou…
Výkony byly opravdu skvostné a porota měla velice těžkou práci. Ti nejlepší obdrželi menší
ceny, všichni zúčastnění pak cenu útěchy. Na závěr dne nás čekala první diskotéka, kde se
rozhýbal skoro každý. Bylo to úžasné! A co
teď? Šupky, dupky do postýlky… DOBROU
NOC ☺
Zdraví vás třídy 5A a 3A a všichni učitelé ☺

