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Objevy a objevitelé
Každý den jsme poznávali něco nového. Barva
byla červená, modrá, žlutá, zelená a béžová.

našich triček

Pondělí: Pravěk
Zkoušeli jsme malby pravěkých lovců. Nekreslili jsme po zdech, ale i přesto se
stěna klubovny proměnila v pravěkou jeskyni. Obrázky pravěkých lidí i zvířat se
dětem moc povedly.

Úterý: Výlet
V úterý jsme vyrazili autobusem do Kroměříže. Navštívili jsme
zámeckou knihovnu plnou nejrůznějších knih. Viděli jsme největší,
nejstarší, ale i nejmenší knihu v knihovně. Obdivovali jsme jako
správní objevitelé i 2 obrovské globy.

Po ní následovalo stoupání do 84m věže zámku s krásným výhledem na město
a okolí.
Víte, co je sala terrena? Jsou to prostory umístěné v přízemí zahradního křídla
zámku a zajišťovaly přechod ze zámku do Podzámecké zahrady. Tvoří je pět
místností - ústřední místnost spojuje širokým schodištěm salu terrenu se
zámkem, boční sloužily jako odpočinkové prostory. Ta v západní části je
ukončena umělou jeskyní se sochami faunů a vodními hříčkami, a ve východní
části byla vybudována ukázka rudných dolů, kde horníci, spouštění do podzemí
jednoduchými rumpály, dobývají zcela primitivním způsobem rudu, kterou koník
a psi vynášejí na povrch.

Po výborném obědě, který jsme si dali v jídelně Arcibiskupského gymnázia,
jsme se vypravili na nedaleké koupaliště a domů jsme se vrátili plní dojmů a
zážitků opět autobusem.
Středa : Rytíři a princezny
Rytířský den, tak na ten jsme se těšili všichni. Od rána byl ve znamení
nejrůznějších turnajů, soubojů a zápasů. Účastnili se jich nejen rytíři, ale také
naše krásné princezny. Odpoledne jsme se všichni nastrojili a očekávali příjezd
Královny Aleny I., která pasovala všechny táborníky do stavu rytířského a
všechny tábornice přivítala jako urozené princezny. Slavnost jsme zakončili
velkolepým bálem s bohatou hostinou. Ke spánku jsme se uložili do
královských spacáků v našich stanech na farní zahradě.

Čtvrtek: Mořeplavci
Ve čtvrtek jsme procvičovali naše zručnosti a dovednosti s lanem. Jako správní
mořeplavci jsme si vyzkoušeli různé druhy uzlů,
vyrobili krasohled,
napsali pár zpráv morseovkou
a nakonec vyzkoušeli naše smysly, když jsme se zavázanýma očima
ochutnávali a poznávali, co „dobrého“ máme na jazyku.
Pátek: Novověk
U naší vedoucí Marušky jsme si vyzkoušeli, jak se žilo dříve. Zkusili jsme topit
v kamnech, prát na staré dřevěné ruční pračce, vyráběli jsme svíčky ze včelího
vosku a odpoledne nás navštívil pan Navrátil s historickým kolem a
motocyklem. K večernímu táboráku byli pozváni rodiče i sourozenci dětí.

