
1. den, sobota

A už je to tu zase – škola v přírodě. Někdo jede poprvé, ten neví, co ho
čeká.  Někteří  už  podruhé  a  ti  jsou zase zvědaví,  jaké budou objevovat
tajnosti.  A my  starší  a  zkušenější  doufáme,  že  ti  malí  budou  zdraví  a
spokojení, budou hodně jíst, málo zlobit, hrát všechny hry a hledat vše, co
se hledat dá. Však si to už dnes vyzkoušeli. Náš „Kouzelný mlýn“ (každý
rok  pro  nás  připraví  nějaké  překvapení  –  proto  kouzelný)  nás  přivítal
deštěm. Rychle jsme přeběhli  z  autobusu  dovnitř a  tři  stateční  rodiče a
jedna mladá slečna nám nanosili všechny kufry, krabice a pytle se vším, co
tady  budeme potřebovat.  Bylo  toho  moc a  moc a  my  jim moc a  moc
děkujeme. Trochu jsme se rozkoukali a už nás čekal v jídelně oběd a to
„mňamózní“. Snědli jsme i všechny přídavky. A to bylo dobře, protože s
prázdným žaludkem se chodí špatně na průzkum.  Vysvitlo sluníčko a tak
jsme rychle dali do batohů pití, pro jistotu i pláštěnku a vyrazili ven. Ve
zkoumání jsme byli úspěšní hned u prvních borovic. Visely na nich řetězy
a v trávě jsme našli dva klíče. Kdo je ztratil,  komu patří a jaké zámky
otvírají? Raději jsme si je schovali a vydali se po cestě do lesa nad mlýn.
Nejlepší pátrači objevili další dva klíče a záhadné kameny s dírkou. Určitě
to něco znamená. Hledání nám překazila blížící  se bouřka.  Hromy byly
slyšet stále blíž a tak jsme udělali čelem vzad a spěchali do mlýna. První
kapky spadly až, když jsme prošli bránou. V herně jsme si uspořádali židle
na naše porady a rokování. Každý má své místo, kde má hračky i batoh.
Nalezené klíče jsme pověsili ke stropu a zkusili si nakreslit každý svůj klíč
ale i zámek, který k němu patří. Potom jsme si hráli a postupně vybalovali
kufry. Déšť nepřestal, tak jsme šli do kina a pak hned na večeři. Najedli
jsme  se  a  šli  do  herny  připravit  plán  na  zítřek.  A  tady  nás  čekalo
překvapení.  Mezi  zavěšenými  klíči  byl  krásný  květinový  zápisník.
Zvědavost nám nedala a tak jsme ho otevřeli. Byla v něm zpráva. Asi tajná
a určitě pro nás. Byli jsme trochu zmatení. Zkuste to pochopit. Bylo tam
silným písmem: POMÓC!!! ZTRÁCÍME SE! A okolo slova řetězy, klíče,
zámky,  stromy,  sucho,  mravenci,  pavučiny  a  kameny.  Nevíme,  kdo  se
ztrácí, ani co všechna ta slova znamenají. Ale pomůžeme a zachráníme ty,
co pomoc potřebují! Hned jsme trénovali naše pozorovací schopnosti při
hře  „hledačce“.  Výsledky  nebyly  nic  moc,  proto  musíme  hodně,  ale
opravdu hodně trénovat. Pak už nás čekalo jen mytí, šup do pyžama a hop
do postýlky, první pusinky na dobrou noc a krásné sny. 


