Rozloučení s předškoláky aneb
Indiánská výprava do 1. třídy
Tak už to v životě chodí… Něco krásného se končí, ale vzápětí něco krásného začíná.
Protože pohádková léta her našim předškolákům pomalu odvál čas a zároveň na ně škola volá,
musíme se rozloučit. A abychom na naše rozloučení náležitě vzpomínali, uspořádali jsme
v úterý 17. června 2014 Indiánskou výpravu do první třídy!
Zahráli jsme si na malé indiánské válečníky, kteří se nezaleknou žádných úkolů na výpravě
do školy. A o jaké úkoly šlo? No přece indiánské! Po uvítání se s rodiči a samozřejmě
i s našimi budoucími absolventy jsme nebojácně po skupinkách vyrazili do třídy Medvíďat.
Představte si, že se indiánské babičce roztrhl náhrdelník a všechny korálky zavál písek. Je
štěstí, že ve školce máme tak šikovné děti, které jí všechny korále pomohly z písku vysbírat a
to poslepu! Pomoc předškoláků potřeboval i náčelník kmene. Tomu, když odjížděl na lov,
odfoukl vítr péra z čelenky. Ale děti je pomocí kolíčků přenesly, kam patří. Poté na malé
válečníky čekalo nebezpečí. Nebezpečí je v prérii na každém kroku, ať už v podobě hadů,
štírů, ostrých kamenů a jiných nástrah. Indiáni si tedy dali velký pozor, kam stoupají a
všechny nástrahy přešli na chůdách. Chůdy si vyzkoušeli i někteří rodiče, a to vám byla
legrace! Tři úkoly válečníci zdatně zvládli, a tak se mohli přesunout do atria, kde museli
zkrotit divokého mustanga mezi kužely. Nakonec na malé indiány čekala strašidelně
vyhlížející stezka odvahy v podobě prolézaček, zákoutí, tunelů a bludišť, kterou se indiáni
dostali do týpí. A v týpí každého čekala odměna v podobě bublifuku a sladkosti! Po
absolvování naší stezky byla připravena ve třídě Tygříků hostina, kde se podávaly obložené
ovocné a zeleninové mísy, chuťovky s vajíčkovou pomazánkou, tyčinky, sladkosti. Museli
jsme přece dobít ztracenou energii… Mezitím jsme si pěkně popovídali, pohráli si, nechali
rodiče tápat nad logickými hrami u stolečků, vyráběli indiánské čelenky a náhrdelníky. Na
závěr všechny potěšil slavnostní přípitek dětským sektem.
S budoucími prvňáčky jsme se pěkně rozloučili. Užili jsme si pěkné odpoledne.
A našim malým absolventům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a do školy rádi chodili!
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