Příběhy existují už od samého počátku lidstva. Žijí bok po boku s lidmi, jsou
předávány z generace na generaci a mění se v čase s tím, jak často jsou
vypravovány. V každém koutě světa se vyprávěly příběhy jiné, a přesto velmi
podobné. Všechny příběhy totiž měly svůj účel.
Příběhy mají upoutat pozornost, vysvětlovat, ale také varovat. Každá pohádka
v minulosti končila důležitým poučením pro ty, kterým byla vyprávěna. Dnes
se ale bohužel na spoustu příběhů pomalu zapomíná, a mnohé další se časem
změnily a z jejich původního znění nezbylo téměř nic.
Proto jste tu vy, Sportíci. Jak víte, vaším letošním úkolem je sbírat a schraňovat
mizící příběhy ze severské mytologie. Tento týden si ke své sbírce přidáte další.
Podle mapky na další stránce projděte celou trasu od začátku až do konce.
Cestou hledejte části pověsti a jiné vzkazy.
Ještě před začátkem výletu se ale pozorně podívej na mapu a podle stránky
„www.estudanky.eu“ zkus zjistit, kolik studánek a pramenů cestou potkáš. Při
cestě potom počítej, kolik studánek jsi doopravdy viděl.
Na výpravu budeš potřebovat hlavně papír, tužku, a pokud máš tu možnost,
vezmi si i foťák nebo telefon, se kterým můžeš fotit. Po domluvě s rodiči můžeš
projít cestu sám, ale není od věci vzít si s sebou sourozence, rodiče,… zkrátka
někoho, s kým můžete dát hlavy dohromady a navzájem si pomoct.
Stezku můžeš procházet kdykoliv mezi 24. říjnem a 2. listopadem. V dalších
dnech už nebude možné najít všechno, co hledáš. Navíc, pokud stezku projdeš
ve správný termín, získáš tím body pro svou družinu.
Tak hurá na to a hodně štěstí!
P. S. Na poslední stránce najdeš ještě pár fotek, které ti pomůžou hledat přímo
na místě. Neuškodí vzít si s sebou na cestu i tyhle fotky, třeba v mobilu. U
posledního stanoviště možná budeš muset hledat o něco důkladněji, ale když
dojdeš až dozadu za strom a budeš se dívat pod nohy, všechno určitě najdeš 

