Klub Koťátko se vydal za pokladem

Dne 4. dubna se uskutečnil s předškolním klubem Koťátko výlet za pokladem do
Hradce nad Moravicí. Jedná se o další pravidelný výlet, který je určen dětem od 3 do
6-ti let. Akce se zúčastnilo 11 dětí za doprovodu sociálních a pedagogických
pracovníků.
Dobrodružný výlet jsme zahájili trolejbusem, který nás dopravil na nádraží v Opavě.
Odtud jsme se vydali společně vlakem do Hradce nad Moravici hledat poklad.
Nálada ve vlaku byla radostná a děti se moc těšily. Každý dostal svou dětskou
jízdenku, kterou si sám ve vlaku označil, a jelo se.

Když jsme vystoupili z vlaku, vydali jsme se do blízkého parku na svačinu. Děti vytáhly
dobrůtky jako koblížky, piškotky a daly se do jídla. Po velké svačině jsme měli novou
sílu a cesta za pokladem mohla začít. Dětem byla předána zpráva, že poklad je ukrytý
ve vysokých kopcích na stezce, které se říká Křížová cesta, a že jejich cesta bude plná
strastiplných úkolů, které musí splnit. Šli jsme po šipkách a netrvalo dlouho a nacházeli
jsme u každé kapličky, která je pro Křížovou cestu typická, obálku s úkolem. Děti
poznávaly barvy, napodobovaly zvuky zvířátek a kreslily. Čekaly je ale také úkoly plné
překážek, kde museli všichni využít své síly. Ať už se jednalo o skákání nebo běh, děti
všechno krásně zvládly a úspěšně došly až na vysoký kopec, kde nás čekal krásný
výhled na celou Opavu.
Děti dojedly zbytek svačinky a s radostí se pustily z kopce dolů válet sudy. Po návratu
se všechny děti pustily do hledání pokladu. Po chvilce hledání se ozvaly radostné
výkřiky, když byl poklad nalezen. Děti se seběhly a radost nebrala konce. Nakonec si
všichni mezi sebou rozdělili čokoládové zlaťáky a sladkosti. Po chutné odměně jsme
si všichni zabalili své baťůžky, uklidili po sobě nepořádek a vydali se pomalu zpátky na
vlak. Po cestě byly všechny děti plné nadšení a dojmů z nevšedního zážitku a nalezení
pokladu. Všechny radostně zpívaly a bez jakéhokoliv povídání, že jsou unavení nebo

je bolí nožičky, se šlo na vlak. Ještě v trolejbuse děti celou cestu zpívaly a měly dobrou
náladu. Jakmile jsme se dostali zpátky k obchodnímu centru Breda a děti uviděly své
rodiče, radost nebrala konce. Po vřelém přivítání jsme se všichni rozloučili a vydali se
zpátky domů. Výlet nám utekl jako voda a všichni si odnesli domů velký
nezapomenutelný zážitek. Děkujeme a příště znova.
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