Co se u nás událo
Fotky ke všem akcím najdete v galerii - fotoalba a na facebooku
A je tu nový školní rok 2020 – 2021

Zimní olympiáda
Konečně nasněžilo a my, děti, jsme prožily báječné dny na sněhu.
Dokonce jsme měli i opravdovou Zimní olympiádu ! Na zahradě jsme se
přivítali u olympijské vlajky, zažehli olympijskou pochodeň, a pak už začalo
sněhové zápolení. Sjížděli jsme z kopce na kluzácích, hráli jsme hokej – pan
zahradník nám připravil kluziště i s mantinely a brankami. Také jsme házeli
sněhovými koulemi a vozili kamarády na bobech a saních jako tažní psi. Kreslili
jsme do sněhu a dělali „andělíčky“. Za odměnu jsme obdrželi diplom a medaili.
Snad nám sníh ještě vydrží, abychom se v zimních sportech zdokonalili.

Vánoční besídky
Letos jsme připravili besídky jako obvykle, ale předvést rodičům jsme je
nemohli. Proto si každá třída svou besídku natočila jako video a zaslala
rodičům.
Vánoční den ve školce jsme si užili. Měli jsme chlebíčky a zmrzlinku a taky
každému Ježíšek do školky přinesl dáreček.

Mikuláš
Mikuláš byl ve školce nádherný. Děti přišly oblečené do kostýmů andělů,
skřítků, Mikuláše a čertíků. Když přišel ten opravdový Mikuláš se svým
doprovodem, většinou se děti nebály. Dostaly balíček a Mikulášovi zazpívaly
a zatančily. Moc jsme si to všichni užili. Podívejte se na fotky.

Uspávání broučků
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Vždycky se těšíme, když s lampióny vyrazíme na procházce přes tmavou
louku až do lesa. Letos nám to, bohužel, kvůli pandemii nevyšlo. Proto jsme
uspali broučky aspoň na naší zahradě.

Drakiáda
Drakiádu pořádala každá třída zvlášť, draky jsme si sami vyrobili a
pořádně jsme se s nimi vyběhali. Když to chcete vidět, podívejte se na fotky !

Výlet do ZOO
Dnes 6.10. jsme konečně vyjeli do ZOO. Počasí nám přálo a výlet jsme si
pěkně užili. Viděli jsme hroší mládě, žirafí mládě, opice, slony, jeleny… ale
stejně nám největší radost vždy udělají kozy.
zaujala prasata, jak se brodila v blátě – žasli jsme.

Dnes byly hodné. Taky nás
Podívejte se na fotky.

Terapeutický pes
Dnes 24.9. nás navštívil terapeutický pes Tessie. Přišel se svou cvičitelkou
a paničkou p. Novou na naši zahradu, aby nám ukázal, co všechno se pejsek
může naučit. Ukázal přeskok překážky, prolezení tunelem, hledání piškotů,
mohli jsme si ho pohladit a vyzkoušeli jsme si i chůzi s pejskem na vodítku.
Prolezli jsme si psím tunelem a zacvičili v překážkové dráze jako Tessie. Moc se
nám to líbilo a určitě budeme všichni chtít pejska domů.

Divadlo ve školce
Dnes 7.9.2020 do školky zavítalo naše oblíbené Duo Šamšula s pohádkou
O mlsné opičce. Bylo báječné, jako vždy a všichni jsme se moc nasmáli. Pohádka
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ale byla hlavně poučná. Všichni jsme se dozvěděli, proč si musíme mýt zoubky
a proč musíme chodit k zubaři.

Co se u nás událo

