Ve středu 21. června jsme se v MŠ sešli v nezvyklém čase. Byl už podvečer po 18. hodině,
když přicházeli předškoláci, kteří se chystali strávit ve školce celou noc! A proč? Abychom se
s naší mateřskou školou všichni náležitě rozloučili předtím, než v září usedneme do školních
lavic.
A jak to celé probíhalo? Všechny děti se už po příchodu převlékly do přinesených
pyžámek a hned úvodem se uskutečnila módní přehlídka, kdy naši malí modelové a modelky
značně zkušeně předvedli svůj outfit, aby všechny děti mohly zhodnotit, které pyžamo se jim
nejvíce líbí. A které bylo to „nej“? Vážená porota se usnesla a ocenění za „nej pyžamo“ si
odnesl Matoušek Prokůpek. Zbytek večera již probíhal v duchu běžného školního dne, který
byl ovšem pojatý netradiční formou. Po „probuzení“ jsme si rozcvičku udělali formou hry
‚Kuba řekl‘, k snídani jsme si dali lentilky, ovšem jen ty, které jsme bez pomoci rukou
a pouze slánkou byli schopni přenést na připravený tácek. Cestu do školy jsme nahradili
nedlouhou překážkovou dráhou, kterou děti zdolávaly se zavázanýma očima jen za pomoci
navigátora. K obědu jsme dostali koláček – opět bez pomoci rukou a na co nejméně kousnutí,
zapili jsme ho sklenicí vody, a to na čas, a jako zákusek namotávali do pusy bonbon na
provázku. Místo domácího úkolu jsme poslepu podle pokynů kamarádů malovali obrázek na
tabulku. Nakonec si děti zatancovaly s hudbou a zahrály židličkovanou…
Ale co by to bylo za párty bez slavnostního přípitku? Po absolvování všech úkolů jsme si
všichni přiťukli dětským šampaňským a popřáli, aby se dětem ve škole v příštím školním roce
líbilo a hlavně dařilo. Pak už se děti pustily do připravených dobrot, které si doma
s maminkami přichystaly – tousty, koláčky, muffinky, ovoce a zeleninu, křupky,…
Po vydatné večeři a značně unavení, zalehli všichni už s vyčištěnými zoubky do postýlek,
kde při sledování pohádky tvrdě usnuli…
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