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Chalupa vypráví… 

 

 Já, chalupa v Julinčině údolí, mám ráda klid a pohodu, protože už nejsem úplně 

nejmladší. Dnes je krásný den. Najednou slyším nějaké hlasy. To přichází žáci šesté třídy ze 

Základní školy v Rokytnici v Orlických horách. Mají tu společně strávit týden a lépe se 

poznat. 

 Už jsou tady. Udivilo mě, kolik kufrů s sebou mají. Společně se ubytovali a učitelé jim 

sdělili, co je dnešního dne čeká. Zahráli si „lovce lidí“ a poté se ve skupinkách připravovali na 

večerní aktivitu – módní přehlídku. Připravili si jeden model ekologický a druhý 

neekologický. Musela jsem se smát tomu, co jsem viděla a slyšela. Jedna skupinka svoji 

modelku zabalila do odpadků a ta vypadala jako popelnice  

 

Večer měli společně se zdravotníkem Slávkem zdravovědu a pak nastala večerka.  



 

Druhého dne po snídani zkoušeli masáž srdce a po obědě jsem mohla chvíli relaxovat, 

to když všichni odešli do Nebeské Rybné na fotbal-golf. Ve středu je čekal celodenní výlet do 

lanového parku do Říček, tak jsem měla skoro celý den jenom pro sebe. Když se večer vrátili, 

byli unavení, ale nezabránilo jim to v noční hře „strážci ohně“.  

 

 



Následujícího rána za nimi přijel pan učitel s úkolem postavit ve skupinkách přístřešek 

pro přežití. Všichni zapojili fantazii a jejich díla byla moc povedená.  

 

Toho dne měli více aktivit – vytvářeli vlastní WooDoo panenky a zároveň vymýšleli a 

nacvičovali magické obřady.  

  

  

 

Den zakončili opékáním párků a posezením u táboráku. Pátek byl ve znamení poslední 

společné hry na trpaslíky a úklidu chalupy. Po obědě ve mně dokončili pořádek a vydali se 

zpět do Rokytnice. 



 Týden byl pro mě náročný a těšila jsem se na svůj obvyklý režim. Myslím ale, že si 

žáci celý týden moc užili a poznali se zase o trochu lépe nejen mezi sebou, ale i se svými 

učiteli.  

 

  


