1.den
Měli jsme sraz v 6:50 na nádraží
v Dobřichovicích. Jeli jsme Elefantem
na Hlavní nádraží a tam přestoupili do
rychlíku,
který
nás
odvezl
do
Olbramovic. Z Olbramovic jsme jeli
autobusem do Tábora.
Krosny a zavazadla jsme si dali
k paní zdravotnici. Procházeli jsme se
po městě a v Husitském muzeu jsme si
prohlédli katakomby pod náměstím Tábora. V muzeu nám
pustili film o historii husitů, po kterém jsme pokračovali
do sálu s expozicí.
Poté jsme vystoupali na kostelní věž, která měla 200
schodů.
Pak nás autobus odvezl do parkhotelu Mozolov. Po
příjezdu jsme si vybalili a rozdělili se do chatek. Poté
jsme šli na večeři. Když jsme se navečeřeli šli jsme hrát
hry.
V noci na nás ťukali žáci jiných škol z vedlejších
chatek takže jsme se moc nevyspali.

Radovnická, Váňová, Hegrová

2. den
Den začal tak, že bylo ráno… :D Ráno jsme měli rozcvičku a potom
jsme šli na ranní hygienu.
Po ranní hygieně jsme šli na snídani a pak jsme šli do společenské
místnosti a tam jsme hráli hry --> např.:
Chození se špejlemi s partnerem:

Stavění, co nejvyšších věží:

Po hrách jsme šli na oběd a po „zábavném“ poledním klidu jsme šli ven.
:P Hráli jsme hry s míčem a po
nich jsme se šli koupat. :D
Po koupání jsme už šli do chatek
a „do hajan“ :DDD

Jůzek, Lonie, Kodaj, Blažek, Burda, Doubek

3. den
Ve středu jsme kvůli velkému horku zůstali v areálu Mozolov.
Hned po snídani jsme se vydali na krátký výlet po okolí.

(U rybníka Sloup)

Také jsme po cestě plnili různé úkoly.

(provazy z trávy)

Po příchodu do areálu, jsme si někteří vzali prášek a poté jsme si
vzali deky (spacáky) a sedli si před les do stínu, kde jsme plnili
zbylé úkoly.

Po ukončení úkolů jsme šli na oběd a potom jsme měli odpolední
klid. Po odpoledním klidu jsme se šli koupat do bazénu,kde jsme
hráli vodní pólo.

(vodní pólo)

Zde jsme byli dvě hodiny a poté šli na večeři. Po večeři jsme hráli
pár her na hřišti vedle chatek. A dostávali jsme ocenění.
Daniela Schierová a Anna Sophia Šafránková

4. den
Ve čtvrtek ráno po snídani jsme autobusem vyrazili do Tábora. V Táboře
jsme si odložili tašky u paní zdravotnice a šli jsme do muzea čokolády a
marcipánu. Když jsme dorazili do muzea, šli jsme do marcipánové dílny
kde každý dostal 6 barev marcipánu, váleček a
tvarovátka. Každý z nás si vytvořil něco
dobrého. Poté jsme šli na prohlídku všech
pohádkových postaviček, staveb a postav
(např. Jaromír Jágr) z marcipánu a čokolády.
No a pak jsme šli do čokoládového baru kde
jsme si kupovali horké čokolády, dortíky a
hlavně limonády =D Po svačině jsme vyrazili
na vlak a jeli jsme domůůů.

Pošmurná, Hildebrantová

