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Poznáváme světadíly
Každý den jsme si povídali o jednom světadílu. V naší
táborové hře jsme sbírali indické rupie a před odchodem domů
za ně skupovali pozemky na mapě Indie. Ty byly dobré –
diamanty, zlato, těžba dřeva …, ale i špatné – tygři, hladomor,
nemoci apod. Protože jsme dopředu umístění kartiček neznali,
nakupovali jsme naslepo, a ne vždy byly naše nákupy dobré.
A také naše paní kuchařky nám vařily výborná jídla
inspirovaná jednotlivými světadíly.
Pondělí - AUSTRÁLIE
Rýžovali jste někdy zlato? My ano, Moštěnka se na chvilku stala zlatonosnou říčkou a my
jsme z ní získávali zlaté nugety a blýskavé kamínky. Musím říct, že to bylo opravdu
vzrušující odpoledne, podlehli jsme totiž zlaté horečce všichni, děti i vedoucí.
Úterý - AMERIKA
Jako správní kovbojové jsme se projeli na koních, stříleli ze vzduchovky a v Olšičkách si
zahráli na plácku turnaj v „hokeji“. A jako správní osadníci jsme strávili noc pod širým
nebem. No, tak pod širým nebem úplně ne, ale ze stanu bylo na hvězdnou oblohu přece
jenom vidět.
Středa - EVROPA
Na výlet jsme vyrazili autobusem do Chropyně – do zámku, který jsme si prohlédli a
vyslechli pověst o Ječmínkovi. Odpoledne jsme se vyřádili v Chropyni na koupališti, a
aby toho nebylo málo, vyrazili jsme i do přerovského kina na film WALL E.
Čtvrtek - AFRIKA
Moc se nám povedla výprava za Vlkoš, kde jsme pod širým nebem zkoušeli vařit. Každá
skupina dostala 3 zápalky a vylosovala si jídlo, které měla pro sebe uvařit. Jedna skupina
vařila na ohništi, druhá na roštu, třetí ve vyhrabané díře v zemi. A jídla? Kaše fufu s
kuřecím masem, maso v alobalu, kotlíkový guláš, špízy a přírodní řízky.
Pátek - ASIE
Slavnostní nástup 5 -ti vlajkonošů..... víte co
se chystá? Přece oblíbená olympiáda.
Táborníci změřili své síly v nejrůznějších
disciplínách.
Vyhodnocení proběhlo u večerního táboráku,
po něm jsme si prošli stezku odvahy a uložili
se ke spaní do spacáku ve stanech na farní
zahradě.

