Karnevalové veselí
Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. Pojďte rychle všichni dál, dneska
máme KARNEVAL. Touto krásnou básničkou jsme se ráno s dětmi přivítali, tedy s dětmi ne.
Z dětí se nám přes noc staly víly, berušky, lvi, piráti, princezny, kočičky, malíři, rytíři, vlci,
myšky, Hajánek a dokonce jeden pán temné sily Darth Vader. Kostýmy se dětem opravdu
povedly. Po představovacím kolečku, kde se každé dítě muselo představit a ukázat, jak se jeho
maska chová nebo jaké vydává zvuky, se šlo soutěžit. A nesoutěžilo se jen tak. Děti měly za
úkol zdolat kouzelnou cestu pohádkovými úkoly. Začaly jízdou na bílém koni, která skýtala
mnoho záludných překážek, Medvíďata se na cestu musela posilnit vlastnoručně chycenou
rybou. Tygříci měli za úkol pomoci Popelce roztřídit barevné korále a proplést se s míčkem
mezi kužely také nebylo snadné. Naštěstí na všechny na konci čekala sladká odměna. Když se
všichni občerstvili, mohlo se začít tancovat. Zazněla spousta písní a děti si vyzkoušely tanec
s balonkem, ptačí tanec, který nás opravdu vyčerpal. Naštěstí nám hodné paní kuchařky
připravily náš oblíbený oběd. Špagety s masem a kečupem nechaly na všech nějaký ten odkaz
 Takové karnevalové veselí jsme si samozřejmě nemohli nechat pro sebe. A tak jsme
odpoledne s pomocí dětí z družiny nazdobili tělocvičnu na prvním stupni ZŠ a pozvali rodiče.
Rodiče to vzali odhodlaně a spousta z nich přišla na karneval v masce. Některé i ladily
s maskou dítěte, což potěšilo jak paní učitelky, tak samotné děti. Na rodiče a jejich ratolesti
i zde čekala stezka úkolů, na jejichž konci byla nejen sladká odměna. Házení žabek do
rybníčku, přenášení míčku na lžičce, skákání v pytli a jízda na koni, to byly úkoly, které
nakonec všichni bez obtíží překonali. Následovala karnevalová diskotéka, kde nesměly chybět
balonky a havajský tanec limbo, který bezkonkurenčně ovládli nejmenší účastníci. Když se
všechno snědlo a vypilo a když jsme byli všichni unavení a červení od tance a nahánění
balonků, chýlil se čas jít domů. Ale nebojte, příští rok se sejdeme zase.
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