Neděle 2. června – den druhý
První noc na horách je za námi. Všichni se dobře vyspali a první nedočkavci dobrého
rána se začínali probouzet kolem půl sedmé. Před osmou jsme se po převlečení a
ranní hygieně sešli na snídani – čekal na nás ovocný koláč a čaj. A protože je venku
krásně, rychle do holinek (tráva je po ránu mokrá) a ven před chatu. Krakonoš nám
poslal dopis, ve kterém nás pochválil za to, jak jsme zvládli první horský den.
Zároveň jsme dostali úkol – máme si pohrát u chaty a po svačince se máme vydat
na Javor. Cestou máme najít chatu, která se jmenuje stejně jako jedna holčička
(sice holčičku s takovým jménem ve školce nemáme, ale určitě nějakou známe).
Ačkoli si někteří mysleli, že si z nás Krakonoš dělá legraci a myslí naši chatu
Barborku, nebylo tomu tak. Chata, kterou jsme měli najít, se jmenovala Lenka. Od
této chaty je to na Javor kousek – stihli jsme si cestou i pohrát v lese a pak jsme
objevili Javor – nebyl to strom, jak si někteří z nás mysleli, ale název sjezdovky.
Pokochali jsme se krásným výhledem a hurá zpátky na oběd. Čekala na nás
bramboračka a játrová omáčka s rýží. A kromě toho na nás čekalo ještě jedno
překvapení – přijela za námi na návštěvu paní učitelka Šťovíčková a s paní
asistentkou Janičkou. Zatímco děti chvíli odpočívaly, paní učitelka s paní
asistentkou si udělaly výšlap po okolí s tím, že se odpoledne sejdeme na Kolínské
boudě. Před druhou hodinou jsme na Kolínskou vyrazili i my – Krakonoš nám poslal
dopis, abychom se cestou pořádně rozhlédli po okolí, a hlavně nás znovu nabádal
k tomu, abychom dodržovali všechna pravidla, která se mají venku v přírodě
dodržovat. Na Kolínské boudě nás čekala dvě překvapení – jedno milé a druhé
nemilé. To milé bylo nové dětské hřiště, kde jsme se vyřádili až do půl šesté. A
nemilým překvapením bylo to, že ohrádky, ve kterých vždy byla zvířátka, byly letos
prázdné ☹ tak snad se nám poštěstí, až příště vyrazíme na Lesní boudu… Plni
zážitků nejen ze hřiště, ale také z objevů v lese u Kolínské boudy, jsme se vydali
zpět na Barborku na večeři. Pochutnali jsme si na rybím filé s bramborami. No a
pak už jen nakreslit naše zážitky, zhlédnout Krkonošskou pohádku, osprchovat se,
poslechnout pohádku a šup do postýlek… zítra nás čeká náročný den 😊 ale my už
se strašně moc těšíme na…. Na co? Nechte se překvapit a čtěte zase zítra 😊

