V rámci výpravy se uskutečnil projektový den Pionýra. Celá výprava se nesla v duchu
„pohádkového života“.
Projektový den jsme strávili ve skanzenu Veselý kopec. V plánu bylo využít
autobus, někde se však stala chyba, a po příchodu na autobusové nádraží
jsme zjistili, že tudy cesta nevede. A proto jsme vyrazili pěšky. Ze začátku
jsme byli plní sil, ale teplé počasí nás nakonec docela odrovnalo. Mimoto
jsme se museli potýkat s následky noční bouřky, brodili jsme se chvílemi
hlubokým blátem. Nakonec jsme však poměrně rychle (i když značně
špinaví) do skanzenu dorazili.
Jako první všechny zajímalo občerstvení, dali jsme si tedy pauzu na nanuka. A pak nám už nic
nebránilo ve zkoumání skanzenu.
Na Veselém kopci v sobotu 4. 6. probíhala akce Devatero řemesel aneb Od vlákna ke košili.
V areálu byla připravena spousta ukázek výroby oblečení.
Postupně jsme se podívali na kropení prádla, výrobu příze,
háčkování šátků a tašek a také plstění.
U některých stánků byla možnost si aktivity
vyzkoušet. Míša, Kája, Kristýnka a Ivet se
pustili do kropení prádla, a zjistili, že to
vlastně není nic jednoduchého. Ivet, Terka, Zdenda a Matěj si pak
vyzkoušeli vyrábět z plstěné vlny. Terka a Matěj si odnesli kuličku, Ivet a
Zdenda zase propisku. Mimoto jsme cestou nakoupili hromady suvenýrů a
dárečků nejen pro rodiče. Nabídka byla pestrá a u stánků jsme se vždy

mohli dozvědět spoustu zajímavých informací. Všichni k nám byli velmi přívětiví a rádi o svém
koníčku či práci povídali.
Po prohlídce jsme si dali oběd v místní hospůdce. Na to se zájemci
šli podívat na vystoupení kapely a módní přehlídku dobových
obleků. Módní přehlídka bavila (nečekaně
) především holky.
Cestou zpátky jsme už konečně využili slibovaný autobus, a
nemuseli jsme tak ujít dalších 7,5 kilometru.
Po návratu na základnu nás čekaly rukodělné činnosti.
Vyrobili jsme si vlastní šátky. Každý účastník si mohl na
svůj šátek nakreslit libovolný motiv. Vyzkoušeli jsme si tak
práci s látkou a výrobu originálního doplňku, který se
nám jistě bude hodit na dalších výpravách. Šátky jsou
totiž nedílnou součástí našich her a aktivit. Dále si každý
připravil rekvizitu do fotokoutku.
Dále jsme si vyrobili obrázky ze zažehlovacích korálků. Byla to docela piplačka, ale všem se
povedlo vytvořit opravdu krásné a originální výtvory. Měli jsme k dispozici několik šablon, ale
děti se pouštěly i do originálních vlastních výtvorů, případně využili internet pro shánění
inspirace. Někteří si vyzkoušeli také batikování pomocí speciálních barviček. Zdenda si přivezl
bílou mikinu a tričko, a vyrobil si tak originální kousky do šatníku. Ostatní využili bílé šátky.
Také si někteří mohli vybarvit pohádkové omalovánky.

A aby nezůstalo jen u rukodělných činností, během výpravy jsme si zahráli i spoustu
pohádkových her. Jako první to bylo poznávání večerníčků podle obrázků. Oba týmy soupeřily
o to, kdo pozná více pohádek.
Následovalo týmové kreslení. Každý tým dostal svůj vzorový obrázek princezny. Hráči si museli
zapamatovat co nejpřesněji, jak princezna vypadá, a postupně nakreslit v týmu obrázek. Šlo o
štafetu, každý pak vždycky směl nakreslit pouze jednu čáru.
Vyzkoušeli jsme si i speciální kreslení. Týmy obtahovaly obrázek rytíře. Tentokrát měl každý
k dispozici tři čáry, než se hráči vystřídali. Mělo to ale háček – fixa byla přilepená na konci
násady od koštěte. Obkreslování tak nebylo vůbec jednoduché, zato to byla zábava.
Z dalších aktivit jsme si zahráli také štafetový hon na puzzle (který nám trošku překazil deštík),
lidské pexeso a oblékání člena týmu do co největšího množství oblečení (Kristýnka měla na
sobě neuvěřitelných 46 kousků!). V neděli jsme využili naše fotokoutkové rekvizity a udělali si
skupinové fotky. Každý dostal dárek za odměnu. Po úklidu a obědu jsme vyrazili na vlak.

