Rozloučení se školáky + noc v mateřské škole
Předposlední červnový pátek byl dnem "D" především pro děti, které po prázdninách naši školku opustí
a od 1. září jim začnou povinnosti v opravdické škole. A protože jsme společně strávili celé dva roky, chtěli
jsme jim udělat radost a uspořádali oslavu se vším všudy. Loučily se děti, zaměstnanci a dokonce se přišli
rozloučit i všichni rodiče. Společně jsme pro Ríšu, Nelu, Thomase, Pavlu a Hanku připravili krátký hudební
program, a to v plné parádě - i s kapelou! Po předání "vysvědčení" a dárků na památku nás všechny čekalo
překvapení. Přijelo auto s pizzou! To byl zase dárek od Vaška. A tak se společně jedlo, pilo, hodovalo
a hlavně povídalo o dětech, jejich přáních, trápeních či problémech, maminky si navzájem vyměňovaly své
zkušenosti s výchovou.

K večeru jsme se tentokrát museli se všemi hosty a většinou dětí rozloučit (i když domů nikdo
nespěchal), protože jsme byli připraveni splnit předškolákům ještě jedno jejich přání - strávit společně
noc ve školce a vydat se za pokladem. Počasí nám malinko naše plány narušilo, ale v budově školy je také
spousta tajemných, dětmi neprobádaných míst, kde by také mohl být poklad ukrytý. A tak jsme po večeři,
s baterkami v ruce, za úplné tmy, vyrazili prozkoumávat všechny místnosti, temný sklep a půdu, kde bylo slyšet
strašidelné bubnování deště. Ale "bobříka odvahy" zdolaly všechny děti a představte si i poklad našly!

Své dojmy a zážitky si naši malí hrdinové sdělovali čistí a umytí ve svých měkkých postýlkách.
Celá školička utichla až pozdě večer a spalo se až do rána.

Nikdo neplakal, všechny děti dokázaly zůstat bez mámy celou dlouhou noc. "Však ona si pro nás ráno
po snídani přijede!".

Takže školáci, pilně se v té opravdické škole učte, aby z vás jednou byli stejně moudří lidé, jako jsou
vaši rodiče.
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