Výprava za koňmi a spaní ve škole 16. –
17. května 2019
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Ve čtvrtek 16. 5. ve 14:00 hodin odcházíme všichni
společně na Babí k panu Prouzovi, navštívíme jeho stáj
a povozíme se na koních (bezpečné chování dětem
vysvětlí pan Prouza).
Děti budou vybaveny
bezpečnostní vestou, které nám budou k dispozici a
vozit je budou zkušení asistenti. Povečeříme přímo na
farmě (grilované maso) a zasportujeme si. Okolo
19:00 odcházíme do školy, kde bude další program a
kde přespíme. Druhý den ráno (pátek) bude sice
odlehčenější, ale přeci jen výuka podle rozvrhu.
Páteční snídani i svačinu nám zajistí školní kuchyně.
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S sebou: (ve čtvrtek plaveme) věci na plavání, dvě
menší svačiny, učení na ČT a PÁ, helmu na kolo,
spacák, karimatku, hygienické potřeby, pyžamo.
Obnošené oblečení ke koním. Pláštěnku, holínky
nebo kšiltovku podle počasí.
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