TRŠICE – MOJE OBEC

V úterý 6. června, bylo kolem tršické mateřské školy velice rušno. Konala se již druhá
akce s názvem Tršice - moje obec, která má za úkol prověřit znalosti a zdatnost nejen dětí ze
školky, ale také jejich rodičů. Všechny spojoval jediný společný cíl = procházka Tršicemi,
splnění deseti úkolů a dozvědět se něco o místě, ve kterém většina přítomných žije
a navštěvuje školku. Pro všechny bylo na zahrádce MŠ připraveno bohaté občerstvení. Děti
v ranních hrách vyrobily muffinky a ovocný salát. A i když to celý den nevypadalo, nakonec
se objevilo i sluníčko, a tak bylo potřeba dodržovat i pitný režim. K tomuto účelu perfektně
posloužila bezinková limonáda, kterou jsme s dětmi udělali. Během čekání na start si všichni
mohli krátit dlouhou chvíli, hrami připravenými na zahrádce. Mohlo se stavět na písku, jezdit
na odrážedlech, hrát kopanou s míčem, shazovat kuželky a zkoušet svou zdatnost na průlezce.
Každý z týmů dostal arch papíru s otázkami, se kterými se museli poprat. Soutěžící měli za
úkol prozkoumat výzdobu 1. stupně, spočítat schody, určit jméno paní starostky, vzpomenout
si, jak dlouhou tradici má SDH Tršice, jaký druh žáby se nachází v Tršicích a jejich znaku,
který bylo také potřeba složit. Jedním z úkolů bylo také poznat barvu 2. stupně, zapamatovat
si výlohu obchodu p. Šimečkové. Mezi nejtěžší úkoly určitě patřilo uhodnout, čím proslavil
Tršice pan Hynek Florýk. Nejvíce záludná otázka však čekala úplně na závěr. Ukázalo se, že
spočítat, kolik myšek a koček zdobí budovu MŠ, není zas tak lehký úkol.  Po příchodu
posledního týmu zpět k mateřské škole proběhla kontrola splněných úkolů. Všichni obstáli na
velkou jedničku s hvězdičkou. Jako odměnu dostala každá rodina

medaili s turistickou

známku Tršic. Další odměnou bylo slavnostní zapálení ohně a následné opékání vynikajících
špekáčků. S plnými bříšky jsme poté společně seděli u ohně ještě dlouho a bylo nám všem
moc dobře. Tak zase příští rok nashledanou.
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