ŠKOLA V PŘÍRODĚ – DEN PÁTÝ (PÁTEK 29. 9. 2017)
Předposlední den na škole v přírodě jsme měli snídani stejně jako v předchozí dny v 8 hodin.
Po snídani jsme se stejně jako každý den učili. Vzhledem k hezkému počasí jsme ale kolem
jedenácté hodiny znovu vyrazili na zahradu za
sportem… musíme si přeci poslední sluníčkové
dny pořádně užívat! K obědu jsme měli čočkovou
polévku a smažený sýr s bramborovou kaší.
Odpoledne byla na programu šipkovaná. V jejím
průběhu musela jednotlivá družstva plnit různé
úkoly a dojít do cíle podle barevných fáborků.

Všechny týmy celou trasu úspěšně zdolaly a
s radostí dorazily do cíle, kde na ně čekala
odměna v podobě výborné svačinky od paní
kuchařky.
Před večeří jsme znovu sportovali na
zahradě a nyní už je čas rovnat věci do tašek,
protože zítra ráno frčíme domů… no, asi
bychom

měli

spíše

napsat

„rovnat“.

Maminky, omlouváme se, ale za ten týden klidu vám to praní a
žehlení snad stojí. ☺
Škola v přírodě nám bohužel již končí. Myslím, že mohu za
všechny její účastníky konstatovat, že se vydařila na jedničku
s hvězdičkou. Počasí nám přálo, krásně se nám bydlelo, měli
jsme výborný program a nikomu se nic nestalo! Hurá! Už nyní
se všichni moc těšíme na další podobnou akci. ☺
A na závěr pustíme ke slovu i samotné účastníky školy v přírodě.
Jak vidí páťáci školu v přírodě? Přečtěte si jejich reakce:
Je tu dobré jídlo. (Matyáš R.) Moc se mi tady líbí, mají tady dobré jídlo. (Honza F.) Mám tady
super kamarády a jsou tady dobré gauče. (Kuba Č.) Jsou tu super pokoje a dobří učitelé

a dobré učitelky. (Vojta D.) Jsou tady výborné
pokoje a pohodlné postele a velká zábava.
(Dan B.) Je to tady mega super, moc se mi to
tady líbilo. (Ema Š.) Nejvíc se mi líbila
`židličkovaná`, tu jsme si opravdu moc užili.
(Kristýna Š.) Mně se líbilo, že jsme šli pěšky do
Jánských

Lázní.

(Kačka

T.)

Bavila

mě

přehazovaná na zahradě. (Štěpánka B.) Jsou tu
super lidi, je tu legrace. (Kája Č.) Nebaví mě
hrát přehazku. (Adéla D.) Moc dobře se tu o
nás starají. (Lenka S.) Je tu skvělé prostředí.
(Kačka P.) Pozdravuji M a T a Kessu - je tu
skvělé jídlo. (Anežka O.) Moc mi tady chutná
jídlo. (Terka B.) Roste tu spousta hub. (Kája S.)

A co říkají na školu v přírodě třeťáci?

Zdraví vás třídy 5A a 3A a všichni učitelé

