KARNEVAL
Únor se nese ve znamení karnevalů a masopustního veselí. Po jarních prázdninách jsme toto veselí zažili i u nás ve škole. Přijelo
naše již tradiční a oblíbené Divadlo VeTři, které mělo pro děti připravený karnevalový program, jak pro děti z MŠ, tak pro školáky.
Celý program se nesl ve znamení „superhrdinů“. Děti si zatančily, zasoutěžily a obdržely odměny za masky.
Po obědě a krátkém odpočinku jsme nastoupili do přistaveného autobusu a vyrazili na karneval do Varnsdorfu na ZŠ Seifertova,
na který jsme byli pozváni v rámci tříleté spolupráce školních družin. Zde nás přivítali „Mimoni“ a všichni jsme se přemístili do
vyzdobené tělocvičny, kde na nás čekala asi stovka různých masek. Přes počáteční nesmělost se naše děti s chutí zapojily do
soutěží, tance i hromadných her, které připravily paní vychovatelky. Proběhlo také vyhlášení nejhezčích masek, ale nějakou tu
dobrůtku si odnesly všechny děti. Zpátky jsme se vraceli v pozdních odpoledních hodinách, sice unavení, ale s pocitem příjemně
stráveného dne.
Iva Netuková

DRUŽINOVÉ BRUSLENÍ 2018
V zimním období, přesněji během února a na začátku března, se děti z naší školičky celkem čtyřikrát
zúčastnily bruslení na zimním stadionu v Rumburku. Že se jednalo o akci velmi zábavnou, není pochyb. Spousta
zajímavých aktivit a dobrá nálada provázela každý ledový čtvrtek a z dětských úsměvů lze vyvodit, že převládala
spokojenost. A není se čemu divit, protože snad každý si přišel na své. Nevyčerpatelná kreativita paní vychovatelky
Ivy Netukové vzala za své a děti se mohly těšit na slalomy, kdy projížděly stadion v půlce mezi nastavenými
překážkami, hokej, ledovou podlézanou, závod a další. Poděkování patří panu starostovi Romanu Forferovi, který
pokaždé pomáhal s převozem sportovního náčiní, a také se samotnými aktivitami na ledě, kde se projevil jeho
výborný bruslařský um. Zásluhou, nejen paní ředitelky Martiny Kočišové, jsme dětem mohli znovu poskytnout skvělé
odreagování v rámci družiny a věříme, že v budoucnu budou aktivity podobného rázu pokračovat. V závěrečný den
bruslení, který se konal prvního březnového dne, byli na rumburský stadion pozváni i rodiče, kteří si se svými
ratolestmi mohli také zabruslit. Soutěžilo se o drobné ceny a rozdávali se medaile za předvedené výkony v rámci
soutěží. Ke spokojenosti samotných dětí nikdo nezůstal poražený a všichni se stali vítězi.
Petr Bergr

