ŠKOLA V PŘÍRODĚ – DEN TŘETÍ (STŘEDA 27. 9. 2017)
Na třetí den školy v přírodě jsme se museli pořádně vyspat. Proč? Protože nás čekala daleká
cesta. Kam? Do Jánských Lázní. A jak? No jak asi… samozřejmě pěšky! ☺ Představa, že budeme
celý den dýchat čerstvý horský vzduch, byla úžasná a
motivující (Ema Š.). Cesta k cíli nám dala opravdu
zabrat! Nejprve jsme zdolali několik dlouhých
stoupání, při kterých se většina dětí musela opírat o
klacky, které byly neskutečně špinavé (maminky,
nezlobte se, ale v sobotu bude mít vaše pračka asi co
dělat… ☺). Po několika kopcích jsme ale došli na místo,
odkud už jsme neměli kam stoupat… hurááá!!!
Začalo klesání směrem do Jánských Lázní.
Třeťáci se vydali do města a na kolonádu, páťáci
zvolili o něco delší trasu směrem k lanovce na Černou
horu. Hora ale nebyla černá, nahoře byla spíše bílá,
neboť zde probíhaly zkoušky na zimu (to nevíme jistě,
ale trocha sněhu tu byla). Poté, co páťáci vyjeli
nahoru a pak zase dolů, se i oni vydali do města, kde
na ně čekala skupinka třeťáků a společně jsme pak
pomalu zase STOUPALI. Ano, čtete správně, cestu zpět do penzionu Zoja jsme znovu začali
pořádným kopcem! Bylo to strašné, bolely nás nohy,
ale dali jsme to! Do kopce jsme vyfuněli a pak už jen
z kopce. Po dvou a půl hodinách jsme všichni ve
zdraví dorazili zpět do penzionu. A jaká že byla naše
bilance? Páťáci ušli přibližně 20 km, třeťáčci přibližně
o pět méně. NÁDHERA!
Po krátkém odpočinku jsme se posilnili u večeře, ke
které jsme měli písmenkovou polévku a rajskou
omáčku s těstovinami. Žádný další program jsme vzhledem k únavě z náročné cesty neměli.
Kdo chtěl, mohl se po večeři dívat na film, někdo ale raději zvolil lenošení v posteli. Nyní

(20:20) s páťáky sedíme na chodbě a píšeme vám tuto zprávu. Je nám krásně, ale už se nám
to pomalu krátí… 
Zdraví vás třídy 5A a 3A a všichni učitelé ☺

