
7. den, pátek
Konečně  sluníčko!  Dnes  se  zahřejeme.  Hned nám víc  chutnala
snídaně. Chvíli jsme si hráli v herně, uklidili týdenní nepořádek a
vyběhli na hřiště. Užívali jsme si písku, hřiště při hře s obručemi a
místo fotbalu hráli vybíjenou a dokonce jsme „váleli“ stolní tenis.
V našem provedení pink do smrků. Míčky jsme ztráceli a hledali o
sto šest. Před obědem jsme se šli rozloučit s naším lesem, s celým
lesním královstvím. A to bylo moc dobře, protože jsme v lesním
domku našli velký domek i s malou vílou i elfem. Lesní lid nám
poděkoval  za  záchranu  a  domek  i  s  jeho  obyvateli  si  můžeme
odvézt do školky. Měli jsme velkou radost. Poděkovali jsme lesu a
utíkali  na  poslední  oběd.  Při  odpočinku přijel  poslední  pošťák-
rošťák. Teplé počasí vydrželo i odpoledne a my si užívali zase hry
na  hřišti  a  Alenčino  poslední  společné  focení  s  kamarády.  Po
návratu do mlýna jsme si  zalezli s  Martinkou na jeden pokoj a
zpívali  při  kytaře,  ale  pak  přišla  Hanička  a  brala  si  děti  po
pokojích, a že jdou balit kufry – to byl konec zábavy. Ale bylo to
jen na oko. Jen se zavřely dveře, balení bylo odsunuto na neurčito.
Dole v přízemí na nás čekalo překvapení, ale musel si tam zajít
každý sám. Šli všichni! Visel tam obraz čaroděje, asi ho naše síla a
odvaha zaklela do obrazu a pod ním malé víly a elfové. Už máme
svoje  kamarády z lesa,  hned jsme je  uložili  do domečků,  které
jsme celý  týden hlídali  a  zdobili.  Po  poslední  večeři  nás  přece
jenom neminulo to balení,  byla to fuška,  ale  zvládli  jsme to. A
potom už jen poslední koupání, poslední večerní píseň a loučení,
tzn.  všichni se obejmou a pohladí s každou učitelkou a někdo i
dvakrát. Zítra na nás čeká jen snídaně, cesta domů a velké vítání a
asi i velké vyprávění o mlýně, o lese, o čaroději, o lesních vílách a
elfech,  o  zvířátkách,  o  hrách,  hřišti  a  všech,  snad  krásných
zážitcích.

               AHOJ (a tak končí Zuzčino vyprávění)


