Masopustní průvod a karneval ve
školce
Ve středu 23. února do naší školky nepřišly vůbec žádné děti!!! V tento den se
naše školka proměnila v masopustní rej masek. Vstupními dveřmi ráno
procházely princezny, z povzdáli je chránili rytíři, prošla i řada zvířátek, a
nakonec protančily tanečním krokem lehkým jako vánek lesní víly. Dopoledne
jsme si na kroužku lidových tanců a písní zatančili naše oblíbené taneční kreace,
naučili si i nové písničky, které jsme doplnili o další neznámé kroky, a vyhlásili
jsme soutěž o nejlepší masopustní tanečnici a tanečníka. K našemu masopustnímu
bujarému veselí patřil nejen zpěv a tanec, ale také opět naše moc oblíbené jídlo.
Letos to byly koblihy na sýpce metené, smetanou mísené, na másle smažené a na
okénku chlazené 😊. No to byla ale dobrota!!!!!
Masopustní koblihy jsme naskládali do košíku a vydali se s písničkou na
obchůzku k obecnímu úřadu.

Za zazpívanou písničku jsme byli odměněni

sladkostmi, které jsme si po návratu spravedlivě rozdělili. Moc děkujeme za milé
přijetí a odměny! Příští rok přijdeme zase 😊

Malý architekt - stavitel
Po nějakém čase k nám na návštěvu přijela Malá technická univerzita. Tentokrát
přijela s programem „Malý architekt – stavitel pozemních komunikací“.
Technický výkres? Půdorys? Kóta? Nosná zeď? Příčka? Pro nás již známá slova.
Během minulých návštěv Malé technické univerzity jsme s paní lektorkou

dokázali postavit celý dům, zavedli do něj elektriku, přivedli vodu, napojili
kanalizaci….zkrátka dům byl skoro připraven k nastěhování. Jen příjezdová cesta
chyběla. A její stavba byla právě naším posledním úkolem na této stavbě.
Ani tentokrát jsme se nezapomněli bezpečně na staveniště vybavit – na hlavu
přišla helma, na ruce pracovní rukavice, na tělo reflexní vesta!
Pak jsme vzali plánek budoucí komunikace, metr do ruky a začali jsme
proměřovat, kudy nejlépe cestu k domu vést. Během chvíle jsme měli vyměřeno.
Pak už jsme jen dávali dlažební kostku vedle dlažební kostky a pod rukama viděli,
jak se cesta pomalu ale jistě přibližuje ke vstupním dveřím. Ještě poslední malé
úpravy a dům byl pro nové obyvatele hotový. Snad se jim tam bude dobře bydlet.
A my? Společně jsme to dokázali, máme hotovo a můžeme vyrazit na stavbu
dalších domů a cest. Jsme prostě dobří!!

