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Středa 22.8. 
Hned ráno jsme potkali nové kamarády a hráli spoustu her, abychom se všichni poznali. Potom jsme poznali ještě 

jednoho kamaráda – Človíčka. Ten nám ukázal, že našel zvláštní hmotu, ze které se dá vyrobit nádoba. Proto jsme 

se poté vydali na cestu hmotu hledat. Uprostřed trasy jsme si udělali přestávku na dobrý oběd a také na vymyšlení 

týmových pokřiků. Potom jsme pokračovali v hledání hmoty. Jak na cestě, tak následně v lese jsme si zahráli několik 

her. Nakonec jsme našli místo, kde byla pro nás hmota připravena a mohli jsme si něco vyrobit. Ať už to byly misky, 

hrnky, zvířátka, ozdoby, moc se nám vyrábění keramiky líbilo. 

 

Čtvrtek 23.8. 
Ráno nám Človíček ukázal, jaké nástroje se dají vyrobit, abychom si mohli ulovit něco k snědku. Nejdříve jsme se 

vydali hledat kameny. Poté jsme si vyrobili oštěpy a praky. Zkusili jsme si lov mamuta oštěpem a lov dinosaura 



prakem. Také jsme se dozvěděli, jak ošetřit případné zranění při lovu. Po výborném obědě jsme si ozdobili naše 

kameny. Nakonec jsme se dozvěděli také něco o bylinkách a vyzkoušeli bylinný nápoj. 

 

Pátek 24.8. 
V pátek jsme vyrazili na výlet. Dozvěděli jsme se totiž, že Človíček odešel něco hledat. Proto jsme se my rozhodli 

hledat človíčka. Po dlouhé cestě vlakem a autobusem jsme dorazili do Archeoparku v Chotěbuzi. Potom, co jsme si 

prohlédli vesničku našich předků, jsme se dozvěděli, že tuto vesničku byl navštívit i náš Človíček. Potom jsme se šli 

podívat do rybího domu, kde jsme měli možnost nakrmit ryby a želvy. Mezitím předal človíček informaci vedoucím, 

že v okolí archeoparku se nachází mnoho zkamenělin. Proto jsme jako archeologové hledali zkameněliny. Nakonec 

jsme byli úspěšní a nějaké ty zkameněliny jsme opravdu našli. 

 



 
Sobota + Neděle 25. - 26.8. 
Ačkoliv bylo deštivé počasí, nedali jsme se zastrašit a užili jsme si spoustu legrace při různých hrách. Po chutném 

obědě jsme se nachystali a vydali se k řece. Tam už na nás čekaly lodičky. Vyzkoušeli jsme si je nejen nafoukat, ale i 

na nich pádlovat. Také jsme si zazávodili. Poté jsme se běželi vysušit a ohřát do klubovny. K večeru jsme se vydali 

na Človíčkovou stezku, na které nás čekalo mnoho úkolů. Když jsme se vrátili opekli jsme si u táboráku buřty. 

Nakonec jsme měli připravené kino a zhlédli jsme film Cesta do pravěku. Ráno jsme se probudili opět do deštivého 

dne. Měli jsme krátkou rozcvičku a následovalo balení. Po snídani jsme si vyrobili náhrdelníky z korálků a poté 

vyrazili na mši. Když jsme se vrátili proběhlo vyhlášení vítězného týmu. Na závěr jsme dostali skvělý dort. Poté už 

byl čas se rozloučit.   

 


