Vá noční výprava
10. – 12. 12. 2021
V pá tek odpoledne jsme se sešli netradičně pozdě, až v 18:15! Vlakem jsme jeli ještě
společně s Vlčaty, místa bylo tedy pomá lu, tentokrá t ani jedna skupina členy nešetřila.
Po příchodu na chaloupku jsme si odložili věci a hned se vydali vstříc zimním
radová nká m, koulovali se, dokud nebyla poslední vrstva oblečení mokrá skrz naskrz a
zakončili jsme to bobová ním.
Když jsme se ubytovali a převlékli do suchého, čekal na ná s Dušá nků v program, týkající
se Vá noc, zimy a sněhu. Program se sklá dal z 30 otá zkového kvízu, poznat, co za
oblečení si Barča s Terkou vyměnily, zapamatovat si co nejvíce věcí z tá cu, nebo složit
nejdelší větu, ve které budou všechna slova začínat na písmeno V. Také jsme po
vyluštění zprá vy běželi pro betlémskou kometu. Poté se ná m předvedli Ojtři se svým
Večerníčkem „Jeden oříšek pro Popelku“, po kterém jsme vysíleni padli do postýlek a
rá zem usnuli.
Další rá no ná s čekala venkovní rozcvička ve sněhu, snídaně a poté jsme hrá li hry jako: 4
nohy, 2 zadky na zemi, stavěli jsme z kostiček sněhulá ka a stromeček, pak jsme se
odebrali ven, postavili skutečného sněhulá ka a dá le si užívali sněhu. Po velmi
skromném pů stním obědě jsme ozdobili stromeček a vyrazili za betlémským světlem,
které ná s dovedlo až do chléva v Betlémě, kde na ná s čekal Josef s Pannou Marií a
malým Ježíškem. Přinesli jsme jim betlémské světlo a složenou píseň . Také za
Spasitelem přišli tři krá lové, kteří donesli zlato, kadidlo a myrhu.
Přesunuli jsme se zpá tky do chaloupky, kde na ná s čekala ná dherně připravená
Štědrovečerní večeře, filé s bramborovým salá tem. Po večeři jsme si zapěli několik
koled a rozbalili dárky, které ná m Ježíšek nadělil. Po celém dni jsme byli ú plně unaveni,
tak jsme hned potom šli spinkat.
Rá no jsme slupli snídani, uklidili v chalupě a naposledy šli bobovat. Pak jsme nastoupili,
dostali cancá tka a vydali se na vlak. Cesta se samozřejmě neobešla bez koulovaček. Tak
zase příště na chaloupce.
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