
3. den, pondělí
Ráno  nás  probudilo  sluníčko,  na  nebi  ani  mráček,  to  se  nám  dobře
vstávalo. Po snídani jsme znovu zdobili květinami opuštěné domečky. Pak
jsme  si  zabalili  batohy  a  vyrazili  kolem černé  tůně  do  protějšího  lesa.
Hledali  jsme  stopy  elfů  a  víl  ale  objevili  jsme  jen  zničený  posed,  kus
utrženého čarodějného pláště a opuštěnou pavučinu. Čaroděj tu musel ale
řádit, když vyhnal i pavouky. Hned jsme toho využili a každý si zahrál na
mouchu a prolézal pavučinou tak, aby ji neroztrhl. Všichni si našli svojí
cestu a  pavučinu  bezpečně opustili. Pospíchali jsme z lesa ale oběd jsme
stihli  včas.  Bohužel  jsme nenašli  ani  nový klíč  a  ani  žádný zámek a z
herny  nám zmizely  všechny  nalezené  klíče!!!  Budeme muset  vymyslet
nějakou novou fintu, jak se dostat čarodějovi na kobylku. Po odpoledním
odpočinku při pohádce, kreslení a vyrábění motýlků z korálků jsme chvíli
strávili  na  hřišti.  V zelené  trávě  začali  tančit  víly,  běhat  fotbalisté  a  v
pískovišti byla obsazena průlezka, houpačka i domeček. Po svačině jsme
šli za mlýn do Tichého lesa. Byl tichý nejen názvem ale i ve skutečnosti.
Zastavili jsme se na jedné mýtině, byly zde poražené a posekané stromy a
obrovské pařezy. I zde asi čaroděj řádil a vyhnal všechny lesní obyvatele.
Přemýšleli jsme, jak se čarodějovi postavit. A vymysleli jsme to. Každý
čaroděj  má  kouzelnou  hůlku  ale  tady  je  jen  jeden.  Když  si  všichni
pořídíme  svoje  hůlky,  tak  nás  bude  víc  a  přečarujeme ho.  Začali  jsme
hledat  mezi  pařezy  větve,  které  měli  správnou  míru,  tzn.  od  lokte  po
špičku napnutých prstů levé ruky. A v trávě nad mýtinou na nás čekali
duhové stuhy, které  jsme přivázali na větve a tím se z nich staly kouzelné
hůlky. Hned jsme je vyzkoušeli. A ejhle! Cestou do mlýna jsme našli nový
klíč a ve mlýně hned za branou všech pět ostatních, které nám zmizely z
herny. A už se nás asi čaroděj bojí, už ví, že budeme silnější. Vrcholem
bylo, že na řetězech, které jsou na borovicích, visel i první zámek. Hned
jsme vyzkoušeli všechny klíče a hurá, jeden z nich byl správný!!! Odemkli
jsme ho a řetěz povolil a tím byla první kletba zlomená, Povedlo se, už se
nás čaroděj začíná bát. Určitě nám pomohly ty kouzelné hůlky, vždyť jsme
s nimi při odmykáním pořád mířili na zakletý zámek. Pomohlo to. Pak už
jen večeře, pohádka, písnička na dobrou noc a spát!


