
Námořnícl z Bělotína poznávali Beskydy
V týdnu 23. _ 27.května vy-

razili Námořníci z mateřské
Školy v Bělotíně do přÍrody.
Nejen vnimat její krásu' ale
maličko se s nÍ sŽÍt, učit se po-
chopit zákonitosti přÍrody'
pozorovat Život v ni.

NaŠe cesta vedla do krás-
ných moravských hor Bes-
kyd, aŽ téměř na samé vrŠky
na chatu Svarná Hanka. Pro.
středÍ nás uchvátilo. SluníČko
nám připravilo po celý týden
ty nejkrásnějŠí dny' nebe se
vybarvilo do azurova, jako by
rrás chtělo odměnit za celo-
roČnÍ snaŽení.

Hned první den, po dopo-
ledni adaptaci, jsme si s dětmi
vyŠ]ápli aŽ k BÍlému ktiŽi a
zpét, pozorovali nádherná
panoramata. DalŠím dnem
nás provázeli skřitci. Dopo.
ledne děti strávily malová.
nim lucerniček, samozřejmě
v přÍrodě, v lese hledaly nej-
vhodnějŠi mÍsta pro stavbu

domečků skřítkům a s odhod.
IánÍm se pustily do stavby.
VyuŽily všech moŽných les.
ních stavebnÍch materiálů.
AŽ se troŠku setmělo, vydaly
se se svými světýlky do ve.
černÍho lesa. Byl to krásný,
silný záŽitek' který se určitě
vryl hluboko do dětských du.
šiček. Středa byla ve znameni
cesty za dinosaury. Pozorova-

telům se dokonce podařilo na-
jít dinosauři vejce a také ztra.
cený poklad. V odpolednÍch
hodinách jsme se všichni se.
sedli u táborového ohně' zpí.
vali a opékali buřtÍky.

Ctvrtečni dopoledne Ná.
mořnÍci zdolávali cestu bosou
nohou a také ji všichni sta.
tečně překonali. Po obědě si to
namiřili k vodnÍ nádrŽi Šance

na turistický výlet. Bylo
krásně a teplo, děti statečně
Šlapaly, pozorovaly nedale.
kou Lysou horu a uŽÍvaly si
vŠech krás přÍrody. PřÍjemně
unaveni jsme v podvečer do.
razili k chatě, vŠichni byli
odměněni chladivou sladkos.
tÍ a uŽÍvali si posledního pod-
večera hrami a zábavou. V pá-
tečni dopoledne nastal čas ba-
Iení a ohlédnuti se za uplynu-
lými dny. Po obědě přišel čas
loučenÍ se skvělým personá.
lem a uŽ nás autobus unášel k
domovu.

Celý týden jsme si vŠichni
náramně uŽili' děti byly nad-
šené, skvělé, hodné a hlavně
si odnesly spoustu nových zá.
Žitků a také se naučily být v
mnohém samostatnými. Vel.
ký dÍk patřÍ skvěIému perso-
nálu chaty Švarná Hanka v
Beskydech. CÍtili jsme se jako
doma. zal{rinmřrrikyvBělďíně
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