Jak jsme přivítali nový školní rok
Každý začátek v sobě nese velké očekávání, špetku obav, trochu nejistoty, plno radosti
a spoustu nadšení. Ten náš byl zrovna takový. Na úvodní stránku třídní knihy byl zapsán
letopočet nového školního roku: „2021/2022“ a tenhle symbolický začátek pak
odstartoval dnem s datem 1. září.
Tradičně jsme ve třídě Žabky přivítali plno známých tváří dětí, které už do školky
v předchozím roce či letech chodily, přičemž některé z nich si budou letos hrdě užívat
čestného oslovení „předškolák“. Přibylo nám ve třídě také celkem devět nových
kamarádů a nová paní učitelka. Už po prvních okamžicích nám všem bylo jasné, že
jsme skvělá parta veselých „žabek“, která spolu bude ráda v každý den tohoto
školního roku.

Hledání papírových žabiček
A protože počasí bylo o prvním zářijovém dni dokonale ukázkové, vyběhli jsme všichni
hned dopoledne na naši zahradu a hledali papírové žabičky, které se nám zatoulaly
v trávníku. Díky bedlivým očkům našich dětí to nebyl složitý úkol, a tak svou žabičku
brzy našel každý. A odměna za úsilí? Jak jinak než sladká ☺

Sklizeň sladkých rajčátek
V závěru dopoledne prvního dne nového školního roku jsme se pustili do sběru
rajčátek, voňavých a úžasně červených plodů z keříků vysázených na školkové zahradě.
Jejich vůně linoucí se z misky, do které je děti trhaly, se krásně linula až do třídy, kde
jsme si na nich pak po obídku všichni pochutnali.

Vzpomínání na prázdniny u prvního tvoření
Aby byl náš společný začátek školního roku ještě veselejší, věnovali jsme se spolu
s dětmi tvoření, u něhož jsme si všichni tak trochu zavzpomínali na prázdniny.
Zavařovací sklenice se pod našimi šikovnými ručičkami proměnila v nádhernou
dekoraci s malbou majáku, uvnitř s pískem, malovaným kamínkem a šnečí ulitou nebo
mušličkou. Hotová díla nádherně ozdobila vstup do naší třídy.

Tvoření nás bavilo úplně všechny!

První dny, které jsme spolu v novém školním roce strávili,
se nesly v duchu radosti, smíchu, kamarádství, usměvavých tvářiček a pohody.
Kéž jsou všechny naše dny ve školce takové ☺

