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FOTOKOMIKS 

Terénní hra 

Byla takhle sobota dopoledne a Gloubáci se vydali na terénní hru. Ovšem ještě před začátkem k nim přišel duch. 

„Ahoj, prosím pomůžete mi?  Já jsem poslední svého druhu a už jsem zapomněl, odkud jsem a jak jsme vymřeli.“ 

ptá se duch. Gloubáci po chvilce ticha odpovídají: „Ano, pomůžeme ti duchu.“ S těmito slovy se Gloubáci vydáva-

jí do pustého a opuštěného lesa. Ovšem tam na ně čeká spousta překážek v podobě prudkých kopců, kořenů atp. 

Při hledání odpovědí narážejí na podivné bytosti, které jim dávají úkoly. Za tyto úkoly poté dostanou informace. 

Už si myslí, že mají všechny potřebné informace, ale tu najednou zjišťují, že mají pouze polovinu informací. A tak 

se vydávají na další dobrodružné pátrání. Na cestě potkávají věštkyni, šamany a jiné nadpřirozené bytosti. Glou-

báci samozřejmě přelstí nadpřirozené bytosti a zjišťují tak další informace a předávají je duchovi. Duch si naštěstí 

po pomoci od Gloubáků vzpomene a straší spokojeně dál. 
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POEZIE 

Na terénní hře bylo stanoviště, kde měly týmy vymyslet a napsat krátkou básničku, která měla obsahovat slovo voda. Týmy 

se trápily při jejím vymýšlením. Vybrali jsme několik vtipných ukázek. 

Báseň týmu 15 : 

Vodka nebo voda, 

to je oč tu běží. 

V Praze nemaj víno, 

rozhodnout se stěží. 

Báseň týmu 14: 

Slunce svítí, 

voda teče, 

vítr kvílí, 

strejda seče. 

Báseň týmu 22: 

Water pure,  

water you are our Live Keeper. 

You bring us beauty  

and healthy every day. 

Nevím, čemu nerozuměli na „běžte rovně“. Asi 2x  jsme se 

otočili s tím, že jdeme špatně. Naštěstí nás zastihli starší 

Gloubáci, díky Bohu za ně. Ukázali nám cestu a … samo-

zřejmě jsme měli prostě jít rovně. Na stanovišti v hájích se 

poznávali dřeviny. Tento úkol jsme splnili rychle a díky 

radám věděli, kam máme jít. Jenže už na první křižovatce, 

to vůdce asi opět zapomněl a (zase) proběhla porada. Klu-

ci odmítli jít po cestě, tak jsme zase překonávali kopec. Po 

kopci se pohádali o tom, kam vlastně jdou, ale někam 

jsme nakonec došli.  

Rybářské stanoviště proběhlo nad naše očekávání - nikdo 

se neutopil. Při pokračování jsme se zas překvapivě ztrati-

li! Tentokrát jsme špatně odbočili a trpěli v trnech. Další 

porada. Nakonec někdo inteligentní navrhnul, že jdeme 

přes potok, a pár aktivistů už skákalo, ovšem museli se 

stejně vrátit. Došli jsme opět na stanoviště se zklamáním, 

že to nestihneme. Nakonec jsme tedy jedno stanoviště 

vynechali, ale do cíle jsme došli s radostí, že jsme se ne-

stihli totálně ztratit. 

DZ, AN, KD, ER  

ER, KD, AN, DZ 

Pokračování ze strany 1 

VĚDĚLI JSTE, ŽE... 

… letos na GG pomáhá zhruba 70 dobrovolníků  

… na prvních GG bylo 18 škol, v roce 2005 to bylo 

rekordních 41 škol a přes stovku zahraničních 

účastníků. …Letos se účastní 30 škol. 

… GG zabírá na této škole 22 místností a 124 

záchodů 

… včera se v jídelně vydalo 240 obědů 

… jste včera vypili 8 l vody s citronem, 16 l čisté 

vody a 50 l ovocné šťávy 

… první GLOBE NOVINY vyšly v roce 1996 a první 

GG Noviny v roce 2010 

… Gary má 27 zubů 

CO TO SAKRA CHCETE?  

Po přečtení zpětných vazeb s mojí školou jsem zjis-

til, že, ač bychom rádi vyhověli, nedokážeme uspo-

kojit všechny připomínky. Chápeme věci jako změ-

nit pozadí při prezentaci a změnit písmo. Ale i přes 

ty chápající věci se přece najde nějaký protimluv. 

Jeden chce, abychom tam měli méně textu a druhý 

chce, abychom měli textu více. To si myslím, že je 

to trochu divné. Nechcete si to ještě rozmyslet ne-

bo se dohodnout? 

RK 

Český statistický úřad varuje: 

100% lidí před smrtí požívalo 

oxidan! 


