Čtvrtek 6. června – den šestý
Na dnešním vstávání byla oproti minulým dnům jedna změna – tentokrát jsme se
neprobudili do slunečného, ale trošku zataženého rána. Nám to ale vůbec nevadilo,
však opálení už jsme 😊 K snídani jsme slupli rohlík se sýrovou pomazánkou a už
jsme se těšili na pohledy. Potom jsme si namalovali obrázek do deníčku – včerejší
výšlap na rozhlednu a pak hurá ven. Rychlá ovocná svačinka a poté najít dopis od
Krakonoše. Splnilo se nám přání – Krakonoš nás poslal do lesa, abychom zase
postavili pár domečků pro krkonošské skřítky. Vrátili jsme se těsně před obědem.
Pochutnali jsme si na uzené polévce s rýží a boloňských špagetách. Po krátkém
odpočinku jsme se opět připravili na výšlap. Sbalit batůžky a najít dopis… A je to
tady – Krakonoš nás posílá pro poklad. Ještě musíme najít mapu, abychom věděli,
kudy jít. Překvapení – mapiček je víc, takže nám vyjde jedna do dvojice. Na mapě
poznáváme cestu a každý puntík znamená místo, kde bude schovaný nějaký úkol.
Cesta vede kolem Husovy a Pražské boudy až na Kolínskou. Plnění úkolů zvládáme
na jedničku a u Kolínské boudy zbývá jediné – najít poklad. A je to tady!!! Poklad je
objeven!!! A čeká na nás ještě jedno překvapení – paní učitelky nám objednaly
hranolky s kečupem. Mňam 😊 Pohráli jsme si u Kolínské na hřišti a pak hurá zpátky
na chatu. K večeři jsme měli palačinky, potom jsme si nakreslili dnešní zážitky a
zhlédli asi 5 Krkonošských pohádek… čekáme totiž až se setmí a budeme moct
vyrazit na stezku odvahy. Při pohádkách usnuli Matyášek, Vanesska a Bertík – paní
učitelky uložily spáče do postele a zbytek, vybaven baterkami, vyrazil vstříc
nočnímu dobrodružství. Tma byla ale ve čtvrt na deset ještě malá, tak jsme se
prošli až na Javor a podívali se na rozsvícenou Pec. A cestou zpět konečně les
potemněl a my se mohli vydat po jednom na očekávanou stezku odvahy. Zvládli jsme
to všichni, i když někdo se trošku bál. V deset hodin jsme se vrátili na chatu – dnes
žádné sprchování, jen vyčistit zuby, převléknout do pyžam a dobrou poslední noc
na Barborce.

