Článek do ZP – Harmonizační pobyt 6. třída
Zábava tam byla
Ách, to jsme se nasmáli!
Mikroskopování bylo zase dobré,
O řasách jsme se něco dozvěděli.
Skály jsme prolezli,
Takoví jsme my!
I pytlíky jsme stihli
Zážitky z letošního harmonizačního pobytu jsme mohli zpracovat různou formou. Mohli jsme
si vybrat z dopisu budoucímu prvňáčkovi, deníku, vysvětlení něteré z her a nových aktivit a
rozhovoru s účastníkem „zájezdu“.
Za všechny uveřejňujeme dopisy budoucím prvňáčkům (sourozencům):
Ahoj Terezko,
vím, že se ti na Harmonizační pobyt moc nechce, a proto ti píšu. Chci ti vyprávět, jaké to tam
bylo. Řeknu ti můj nejlepší den z harmonizáku. ÚTERÝ: Ráno jsme šli na lana. Překonal jsem
nejtěžší překážku, kterou nepřelezl ani pan učitel. Věřím, že kdybys tam jela, přelezla bys ji
také, levou zadní! Odpoledne byl orientační běh, já jsem byl se Zelím. Zelí to umí výborně
s mapou, ani jednou jsme se neztratili a to myslím, že je dobrý výkon. Ale Zelí si na konci
vyvrtl kotník Nakonec jsme měli čas 6:20. Večer jsme byli na raftech, ty mě moc bavily.
Byli jsme moc dobrá skupina. Měli jsme nasbíraných nejvíce tenisáků (14). Teď ti napíšu
STŘEDU. Ale popíšu ti je celoškolní hru, protože mě strašně bolí ruka Celoškolní hra byla
moc zábavná. Rozdělili nás do skupin, já byl s Bárou, Anetkou, Doubravkou, Wolfikem,
Jirkou, Honzou, Míšou a Týnkou. Dostávali jsme různé úkoly, a když jsme je zvládli, tak jsme
dostali kámen. Pak se za to dostal velký kámen, ten se pak vážil a když se převážila část
kamenů, které na váhu dal Osud, dostali jsme nějakou sladkost. My je dostali.
Doufám, že tam pojedeš, protože to bylo super!
Tvůj Šíma
Ahoj Matěji,
máš se co těšit do školy a na harmonizační pobyt. Vaří tu výborně. Vyrobíš si spoustu věcí –
pytlíček na bačkory, tričko a jiný. Čtou ti pohádky na dobrou noc a zažiješ tam srandu a
zábavu. Řekni to kamarádům a kamarádkám. Tvůj Kryštof

