Výsadek 2013
Vážení Výsadkáři !
Přihlásili jste se na akci Výsadek 2013.
Nyní následuje několik vět strohého popisu o co v akci jde, myslím, že většina z Vás se Výsadku
neúčastní poprvé, tudíž můžete směle přeskočit na další odstavec. Pro ty ostatní – Ve výsadku jde o
v podstatě jednoduchou věc, a to dostat se z místa výsadku do místa cíle. Vtip je v tom, že místo
výsadku ani místo cíle neznáte. Místo výsadku poznáte v okamžiku, kdy Vás za tmy se zavázanýma
očima vypustíme do přírody, místo cíle poznáte (a v to doufejte) během hry, a tam by jste se měli
dopravit do nedělního oběda.
Letošní Výsadek je opět pojat zcela odlišně od Výsadků předchozích. Ono by Vás to ani nebavilo,
kdyby to bylo pořád stejný :-)
Součástí obálky, kterou jste obdrželi na začátku akce je mapa, toto povídání, nouzová obálka a
Vysvědčení.
Vysvědčení věnujte maximální pozornost, dbejte o to aby zůstalo nezničené, čitelné a co možná v
původním stavu ! Je to přeci jenom vizitka každého žáka:-) !!
Na Vysvědčení je osm předmětů z rozsahu učiva základní školy.
Vaším úkolem je absolvovat všechny předměty, získat patřičnou známku a opsat pomocnou indicii
(do připravených kolonek)
Kdo nebude mít známku ze všech předmětů nebude na konci roku klasifikován – myslete na to !!
Vaše akce Výsadek začíná časem Vašeho vysazení, který si během vysazení zapíšeme a končí a
POZOR TO JE DŮLEŽITÉ – NEDĚLNÍ DVANÁCTOU HODINOU. Pokud se do neděle 12
hodin nedostavíte do místa cíle, budeme Vás muset vyzvednout a do cíle dopravit, čímž jste
samozřejmě automaticky diskvalifikováni. Toto ošetření je bohužel nutné kvůli značné odlehlosti
místa v němž jste vysazeni (to si mimochodem sami ověříte :-) )
Pokud během akce zjistíte, a to se taktéž nejednou stalo, že je Výsadek nad Vaše síly, máte
několik možností:
1. na vlastní náklady se dopravit do civilizace a odjet domů
2. zavolat na nouzový telefon (viz. zalepená záchranná obálka), nechat se do místa cíle
dopravit a společně po akci odjet zpátky na Kladno
rozhodnutí, kterou variantu zvolit je na Vás, snažně Vás prosím, pokud se rozhodnete
pro první variantu MĚJTE S NÁMI POCHOPENÍ A NA NOUZOVÝ TELEFON ODEŠLETE
ALESPOŇ SMS S TÍM, ŽE KONČÍTE – již několikrát jsme zcela zbytečně v terénu hledali
ztracenou dvojici, která si v poklidu užívala tepla domácího, vyhřátého pelíšku !!!
Hrdinů jsou plný hřbitovy, pokud během Výsadku dojde k nějakému úrazu, zavolejte na nouzový
telefon, někdo z nás Vás odveze do cíle. Hra pro Vás sice v ten okamžik končí, ale zdraví je přeci
přednější !
To je doufám z organizačních věcí vše a nyní se můžeme vrhnout na samotnou hru...

„Paní učitelko, paní učitelko !!“, hlásí se vehementně jeden z žáků, „a ty předměty musíme
absolvovat tak jak jsou na vysvědčení za sebou?“
„I kdepak“, uklidní třídu paní učitelka, „předměty můžete absolvovat tak jak se Vám chce, jak
budete chtít, jenom nezapomeňte do připravených kolonek z každého předmětu zapsat si známku a
artefakt“
„A to máme do vysvědčení psát sami?“, diví se další žák
„Ano“, bohužel máme málo kantorů a tak ve většině případů bude potřeba si zapsat vše potřebné
sami“, vysvětluje zoufalou situaci ve školství paní učitelka.
„A jak na tu češtinu?“vyzvídá další dítko.
„Čeština je umístěna v místě dalekého rozhledu na nedaleké město, hledejte v nejvyšším místě
směrem západním“
„A co dějepis?“, padá další dotaz
„Dějepis je kouzelná věc“, usmívá se paní učitelka, „i místo je kouzelné, ale jedno mějte na paměti
NENIČTE HRAD, KEŠKA TU UŽ DVA ROKY NENÍ“
„A co matematika?“ děsí se učiva další z žáků
„K matematice je potřeba se trochu projít, na druhou stranu budete mít u počítání možnost se
posadit a pěkně se rozhlédnout do kraje a před nalezením zadání se ujistit co mají dobrého lesní
zvířátka k snědku“
„Ale fyzika té jsem se vždycky obávala?“, smutní neúspěšná žákyně.
„Není třeba, je to na hezkém místě, nějaká skalka, lesácká bouda s možností úkrytu před nepřízní
počasí a moc pěkné zadání“
„Chemie je moje noční můra!“, otevřeně přiznává další žák.
„Chemie je naopak velmi zajímavá věda“, uklidňuje žáky paní učitelka. „Pravdou je, že může být i
trochu nebezpečná a proto je lepší se nechat vést zkušeným učitelem. Je to ten jehož zálibou jsou
letadla všeho druhu, tam bych jej hledala, aby případně pomohl“
„Hudební výchova je velmi poetický předmět“, těší se hudebně naladěná žákyně.
„To ano, bohužel v tomto případě na velmi nepoetickém místě, tedy místo je to poetické, bohužel
zde funguje ukázka toho jak to dopadne, když lidská ruka nekoná to co konat má“, viditelně
posmutní paní učitelka, „vzpomeňme si v tuto chvíli na to, a poklekněme před křížem“, dodává.
„Branná výchova z pracovních činností mě vždycky bavila“, raduje se další žák
„A to je v pořádku, tady přijde ke slovu vaše šikovnost a správná práce s buzolou. informaci
hledejte takto:
Počet kroků je první ranní tramvaj směr Ošelín v pracovní dny (mám na mysli minuty) a azimut je
nízkopodlažní vozidlo tramvaje mezi 13 a 18 hodinou opět ve všední dny opět směr Ošelín a i v
tomto případě se jedná o minuty“, vysvětluje paní učitelka
„Tělesná výchova ta je dobrá pro správný vývoj kosterního svalstva“
„Ano a i v tomto případě je lepší nechat se vést zkušeným pedagogem, který Vám rád vše vysvětlí a
objasní.“
„A když už se mi podaří získat ze všech předmětů známku mohu dorazit do cíle?“, vyzvídá další
děcko.
„Pokud budete mít vysvědčení opatřeno řádným a správným razítkem, nic tomu již nebrání “,
usmívá se paní učitelka, „budu se na Vás těšit na konci školního roku....“

