
MIKULÁŠSKÁ STEZKA
V Hradci Králové, 3. 12. 2022

Informace o stezce:
Čeká vás Mikulášská stezka plná nápaditých úkolů pro malé i velké.
Hned v začátku stezky se seznámíte se svatým Mikulášem, čertíkem a
andílkem a poté se vydáte na samotnou stezku, na jejímž konci na vás
bude čekat chutná odměna .. tedy pokud vše zvládnete! 😉

Co to pro vás znamená?
Jinými slovy si společně zpříjemníme zimní čas 3. 12. 2022 hezkou
procházku, která bude zpestřená různými úkoly v parku u Tř. E. Beneše
u Polikliniky III.

Cena se odvíjí od počtu dětí (jedna ratolest = 350 kč). V ceně je
zahrnuté vstupné na stezku, pracovní list pro děti, Mikulášký balíček
(uhlí, čokoláda, jablíčka, oříšky, aj.), metlička. V letošním roce
uvažujeme i o spolupráci s Albi, tedy pokud vše půjde tak, jak má,
můžete se těšit i na Albi dárečky :)

Nezapomeňte si pro Mikuláše připravit nějakou zajímavou básničku,
říkanku či písničku.

Níže se nám upište do tabulky k času, ve který budete připraveni na
začátku Mikulášské stezky. Do tohoto harmonogramu se zapisujete na
daný čas především kvůli hladkému průběhu akce, prosíme o důsledné
dodržování vámi zvoleného času.
A) Do políčka napíšete: příjmení, jména dětí a jejich hříchy a případné
pochvaly.
B) Pokud někdo nechce zveřejňovat tyto informace - napište pouze
příjmení a počet dětí. Hříchy a pochvaly si připravte napsané čitelně na
papírek, který při příchodu do Svatého stanu jednoduše "podstrčíte"
čertovi.
Na čas, na který je zapsaný již někdo jiný, se nezapisujte. 1 rodina = 1
políčko = 1 čas (v případě nejasností napište).



Odkaz na tabulku: ZDE
Vyplňte políčko s názvem "přidat komentář" u vybraného času (pokud
tam již někdo není zapsaný). A klikněte na šipku vedle vámi napsaného
textu. Tím je informace uložena a nikdo jiný vám ji nemůže přepsat,
nebo smazat. Takže pokud si čas třeba rozmyslíte, nezapomeňte prosím
smazat svůj minulý komentář.

Průběh stezky:
U startu (viditelně označen pomocí ukazatelů) poblíž stanu na vás bude
čekat čert, ten vybírá penízky. Dále vám dá pracovní list s mapou, kde
máte vyobrazená místa s připraveními úkoly. Čert vás dle
harmonogramu pošle rovnou do stanu za samotným Mikulášem. Po
rozhovoru s ním můžete vyrazit na trasu. Konec stezky je zároveň její
začátek - tedy u čertíka, kterého jste viděli na začátku, dostanete na
konci odměnu a dárečky. :)

S sebou: tužku/fix a čelovku, pokud půjdete po setmění.

Sledujte, prosím, aktuální vládní opatření a podle nich se řiďte, jakožto
organizační tým si vyhrazujeme plné právo na případné zrušení akce z
důvodu špatné epidemiologické situace. (I když snad letost bude vše již
v klidu).

PS: Jelikož jsme všichni bývalí studenti pedagogické fakulty, aktuálně
učitelé, jsme si plně vědomi možných následků a citlivosti dětí na
"nevinné" strašení. Tedy se nebojte, na stezce nepotkáte drasticky
děsivé čerty, ale tradiční české čerty - zmatené a hloupé. :)

Pokud se chcete zúčastnit a souhlasíte s naším plánem, nezbývá nic
jiného, než se zapsat do naší tabulky.
(https://padlet.com/uhkmikulas/mtpposu4xb73icke)

Děkujeme a těšíme se na Vás a Vaše ratolesti,
s pozdravem celý Mikulášův tým. 😊
(Učitelé a bývalí studenti pedagogické fakulty na UHK)
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