PROCHÁZKA Č.6
VÝSTUP NA SULAVU (362m)
Zůstaneme ještě u zdolávání vrcholků a vydáme se na druhý nejvýše položený
kopec s názvem Sulava, který je jen o 2 m nížší než Babka. Cestou nás čeká krásná
vyhlídka na krajinu (na Černošice, Berounku, část Brdských vrchů i na Prahu) –
většina z vás určitě zná. Z vyhlídky budete pokračovat dál malou úzkou pěšinou směr
Radotín (pozor vede přímo z vyhlídky – vyznačeno na mapě). Asi po 350 m po levé
straně je kopec Sulava pokrytý stromy (nedá se určit přesně vrcholek).
Celou cestu jsem opět označila pomalovanými kameny se zvířaty, aby se děti
zabavily – najdete je podél cesty většinou u stromů nebo pařezů a nastojato, od
křižovatky ulic Na Poustkách a V Kosině až do místa, kde cestu přetíná vyvrácený
strom (neleží úplně na cestičce, dá se pod ním projít, opírá se o stromy). Zde jsem
přímo na tomto stromě nechala obrázek hrocha, který je poslední. Z tohoto místa se
můžete vydat už přes les směr chaty, které uvidíte před sebou a přejdete tak Sulavu.
Tentokrát možná budete o zvířatech více povídat vy – zda se jedná o suchozemské
zvíře, vodní nebo obojí, které rodí živá mláďata nebo se mláďata líhnou z vajíčka,
které zvíře patří mezi savce a co to znamená, jedná – li se o dravce či šelmu, nebo
býložravce atd. Samozřejmě necháme prostor nejdříve dětem, určitě všechna zvířátka
poznají a něco o nich budou vědět. Zvířat je dohromady 16.
V lese, v místech, kde zřejmě leží vrchol Sulava si můžete opět zahrát nějaké hry:
1. na schovávanou
2. slalom mezi stromy
3. v časovém rozmezí (např.1 minuty) se dotknout, co nejvíce stromů
4. hod šiškou, žaludem, klacíkem na cíl (určený strom)
Zpáteční cestu můžete zvolit přes louky Višňovka a pak dolů do ulice Třebotovská,
nebo se vrátíte stejnou cestou zpět, záleží na vás.
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