Drakiáda
Náš den s dráčky začal hned ráno ve čtvrtek 13. října, kdy děti koulely z těsta dračí vajíčka
aneb pohoštění na odpolední pouštění dráčků. A nebyl čas na žádné lenošení. Děti vyráběly
draky, kreslily draky, zpívaly písničky o dráčkovi a nakonec si zahrály dračí hru, aby se
trošku proběhly. Na vycházce jsme si ukázali, kde drakiáda proběhne a už už si děti spěchaly
odpočinout, aby byly na to naše vypouštění čilé.
Kolem půl páté se začaly scházet děti i s rodiči na nové cestě Pod Chráskou. Přivítal nás
mírný větřík a chladné počasí. Na rozdíl od úterý naštěstí nepršelo a díky tomu si děti konečně
mohly vypustit dráčky.
Na oblohu vzlétli dráčci malí i velcí, koupení i ručně vyrobení, dráčci s obrázkem i dráčci
bez obrázku. Na začátku to vypadalo, že nám oblohu žádní draci nevyzdobí, ale zanedlouho
se větřík mírně rozfoukal a konečně se to dětem i rodičům povedlo. V pět hodin společně
s odbitím zvonu na kostele, odstartovala soutěž o nejdéle letícího dráčka. Porota, kterou
tvořily paní učitelky, nakonec vybrala tři dráčky, které se na obloze udržely nejdéle. Všechny
děti samozřejmě obdržely sladkou odměnu.
Zároveň porota dětí i rodičů po celou dobu drakiády vybírala nejkrásnějšího ručně
vyrobeného dráčka. Vybírání bylo opravdu složité, protože všechny výrobky byly moc krásné
a se souhlasem rodičů i dětí jsme si je vystavili v mateřské škole.
Po celou dobu drakiády měli rodiče s dětmi připravený teplý čaj a sladké kokosové kuličky
aneb naše dračí vajíčka, které děti společně ukuchtily ve školce. Na stolečku je také čekal
návod i se vším potřebným na vyrobení lístečkové kytičky. Děti si pak vyrobily krásný
podzimní zápich do květináče.
Děti odcházely až za šera plné dojmů a zážitků. Myslím, že se nám to letos vydařilo
a budeme se těšit na příští rok.
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