Čarodějnické soutěžení
Najít venku v areálu školy šišku, sedmikrásku, pampelišku a kopřivu není
vůbec těžké, zvlášť když vám pomůže štědrá příroda. Ovšem najít tamtéž sáček
čaje, svíčku, klubíčko, korálek, semínko slunečnice a vajíčko už se zdá být
komplikovanější. Tady už příroda nestačí. Pak nastupují pedagogové, aby úkol
pro své žáky udělali zajímavější. Kdo rychleji nalezne všech 10 věcí, vyhrává.
Ale teď pěkně od začátku. Pálení čarodějnic připadá na den 30.dubna.
Ale u nás ve škole to čarodějnice, na jejíž výrobě se podílely samy děti, měla
spočítané už v pátek 27.dubna. V 10 hodin dopoledne, přesně podle plánu, byla
podpálena hranice, ke které byla pevně připoutána tato pohádková bytost.
Netrvalo dlouho a nelítostné plameny sežehly její tělo. Nedaleko od místa
popravy začal brzy nato hořet ještě druhý oheň. Ten však měl za úkol tepelně
upravit uzeninu všech nedočkavců tak, aby dostala tu správnou chuť.
Když se všichni dostatečně posilnili, začala druhá část dne, zajímavé
soutěžení. Nejdříve se žáci ve slušivých čarodějnických převlecích rozdělili do 4
družstev. Vždy dvě družstva spolu pod dohledem pedagogických pracovníků,
v tento den také přeměněných ve stylové strašidelné jedince, soutěžila
v připravených disciplínách. O hře „Najdi a přines“ byla již řeč v úvodu. Další
zajímavou soutěží byla hra „Ruce a nohy“. V ní se všichni členové družstva
museli dotýkat země určeným počtem končetin. Věřte, nevěřte, někdy dal úkol
všem dostatečně zabrat. Ale s pomocí nezbytného důvtipu se nakonec podařilo
zapeklité zadání splnit.
V další hře hájila dvojice z jednoho soutěžního družstva, mimochodem
uvázána lany ke stromu, poházené míčky před dotírajícími členy druhého
družstva. Podobně zajímavé souboje mezitím probíhaly opodál i mezi dalšími
dvěma družstvy. Jejich členové s pomocí kelímků přenášeli na určenou
vzdálenost vodu a plnili s ní připravené plastové lahve. Šlo o vzácně vyrovnané
závody, při kterých rozhodovala doslova každá kapka.
Poslední dvojici disciplín vytvořily chůze na chůdách a běh o 3 nohou.
Vůbec není jednoduché udržet rovnováhu a dojít co nejdále, ani najít souhru ve
dvojici se svázanýma nohama a pokud možno bez pádu doběhnout co
nejrychleji do cíle.
Když k těmto velmi lákavým a zajímavým soutěžím připočteme i
nádherné, téměř letní počasí, musíme konstatovat, že si všichni společně užili
báječné dopoledne, na které budou jistě s vděčností ještě nějaký čas rádi
vzpomínat. Zvláštní odměny se dočkal i nejaktivnější představitel pohádkové
postavy, který svým smyslem pro humor a skvělým hereckým výkonem
nejednou pobavil všechny přítomné. I ve škole může být skvělá zábava.
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