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Jak přežít, aneb pustý ostrov plný malých trosečníků

Přírodní školka Výhonek se stala nedíl-
nou součástí židlochovického dění a všichni 
rodiče i děti se na "kopec" rádi vrací. Trou-
fám si říci, že s koncem dalšího báječného 
školního roku na nás padl trochu smutek, 
že se naši malí Výhonci teď nějakou dobu na 
kopci rochnit nebudou. Naštěstí uplynul jen 
týden a začal příměstský tábor Na pustém 
ostrově. 

Již před koncem roku přišly domů tajemné 
dopisy, ve kterých již byly připraveny deníky 
pro zachycení zážitků, které malé trosečníky 
čekaly. Výhonci se během pondělka promě-
nili v Robinsony a začal týden, plný dobro-
družných výprav, zkoumání a snahy se nau-
čit vše, co takový trosečník potřebuje znát 
a umět pro přežití. Zdatnými průvodkyněmi 
v tomto nejednoduchém úkolu byly dětem 
Hanka Mátalová a Alžběta Macková (Robin-
son a Středa). 

Děti provedly celým týdnem tak dobře, 
že se všichni každý den vraceli domů nejen 
zdraví, ale taky šťastní, spokojení, řádně una-
vení a pořádně špinaví. Trosečníci zjistili, že 
mořská voda je slaná a i přes velkou žízeň se 
nedá pít. Hledali pramen se sladkou vodou, 

našli jej a  přišli na to, jak vodu přefiltrovat 
tak, aby byla pitná. Zkoumali, které rostliny 
a plody na ostrově jsou jedlé a které je lepší 
neochutnávat. Zjistili, že na ostrově Výho-
nek rostou naprosto fantastické oranžové 
plody, které jsou sladké a šťavnaté. Posteskli 
si, že by z nich byla skvělá marmeláda, ale na 
ohni a do nádob z listů a proutí se marmelá-
da skladuje jen velmi obtížně. 

Záhadou, kterou se malým Robinsonům 
nepovedlo rozluštit, bylo, kdo mohl ze stro-
mu uloupit potravu, kterou si tam uložili na 
pozdější zpracování. Zřejmě nějací divo-
cí lidoopi. Nenechali se zastrašit hladem 
a vyčerpáním a se vší vervou a nadšením 
vybudovali stromové teepee. 

Náhle, pátý den pobytu na pustém ostro-
vě, zahlédli na břehu řeky zakotvené lodě. 
Touhu dostat se domů ke svým blízkým 
nepřehlušil ani silný déšť, který znenadání 
vypuknul. Malí trosečníci naskákali do lodí 
a hrdinně se pustili po proudu. Po dlouhém 
pádlování i přes nemalé překážky, například 
v podobě stromů spadlých do vody, dorazili 
na pevninu, kde se opět shledali se štastnými 
maminkami a tatínky.

Byla to výzva, byl to boj s přírodou, živly 
i nenechavými lidoopy, ale už se moc těšíme, 
až to příští léto vypukne zas.

14 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

PTÁCI KOLEM NÁS  

Ze soutěže Městské knihovny Židlochovice 
z roku 2018.

Ptačí svatba
Ela Leciánová

Ptáci z naší ulice, 
svatbu chystají.

Bude velká převelice,
tak předpokládají.

Kosa a paní holubici,
čeká sňatek.

Ještě sehnat kytici
a počkat na pátek.

Máme tu sbor skřivanů,
vodu a zrní.

Hodně ptačích křesťanů
a žádnou kočku co na nás vrní.

Dneska svatba začala,
holubici to slušelo.

Jak paní sojka do zpívala,
hodovat se začalo.

Však v ten moment holubice,
vzlétla moc do nebe.

Zachytla se na větvičce, 
ženich křičí: „Letím pro tebe!“

Letěl za ní na větvičku,
zachránil svoji holubici.

„Jen pro moji nevěstičku.
Tak jdeme pokračovat ve veselici!“

Svatba šťastně skončila,
všichni byli spokojení.

Taky se  tuze líbila.
„Šššt! Musím ptáčkům nasypat zrní.“

 

Jaro
Veronika Kopečková

Končí zima, začíná jaro,
něco velkého se tady stalo.

Ptáci se z krajin teplých vrací,
do postele nepotřebujem pytle spací.
Ptáci nám zpívají – šťastně a vesele,

ráno nechce se vylézat z postele.
Postel je vyhřátá, venku je zima,

že mně nechce se, nikoho nezajímá.
Pak nakonec přichází odhodlání,

ptačí zpěv z postele přece mě vyhání.

kategorie Mládež 11–18 let

Mateřské centrum Robátko letos slaví 10 let od založení
7. září pořádá narozeninovou oslavu a Vy jste na ni srdeční zváni

Areál Robertovy vily, Nádražní ulice 232  Židlochovice

Harmonogram akce
9:30–10:30       Víla Lila čte dětem
14:00–15:30     Výtvarný workshop I. (Pískujeme obrázky)
14:00–17:00     Malování na obličej
14:00–18:00     Dopravní hřiště s Polníčkem
15:00                  Divadlo o Perníkové chaloupce
16:00–18:00     Výtvarný workshop II. (Vyrábíme pro radost)

www.mcrobatko.cz 

pozvánka

Šťastné shledání s rodiči na souši / foto: archiv Výhonku


