HALLOWEENSKÁ PÁRTY
To, že svátek Halloween má kořeny v úplně jiných končinách než u nás, nám vůbec nevadí. Celé úterní
dopoledne 26. října 2021 jsme vymezili jeho oslavám, a že to byl
přímo děsivý rej!
Do třídy už od ranních hodin proudil zástup strašidel: kostlivci,
děsivá maska Scream, Drákula, zombíci, víly a čarodějnice. Při úvodní
strašidelné diskotéce se naše třída proměnila v rejdiště
hrůzostrašných kostýmů a převleků, ze kterých šel strach. Vládce
všech upírů se točil v kole s kostlivkou, čarodějnice tančila
hrůzostrašný valčík s černokněžníkem, strašidelná školačka a halloweenská ježibaba s modrým ptákem
na rameni (paní učitelky v převlecích) se snažily vyděsit jedna druhou. Hrozivá atmosféra vládla celému
našemu spolku strašidel a my se jí nechali
ovládnout rádi.
Naše halloweenské běsnění se neobešlo bez
nácviku šíleného křiku, děsivého smíchu a
strašení nevinných duší. Nemohlo chybět ani
tradiční dlabání dýně či výroba čarodějnického
slizu. Při slalomu mezi strašidly a trefování se do
pyramidy duchů nám to všem šlo tak skvěle, že
jsme za odměnu mohli ochutnat párečkové
mumie a čarodějnické pařáty. Výměnou za
splnění všech halloweenských disciplín dostala
naše strašidýlka plno sladkých odměn.
Kdo koho vystraší víc?

Míchání čarodějnického slizu

Nácvik strašení nevinných duší

Trénink strašidelných gest

Taneček s paní učitelkou

Dopoledne jsme zakončili odpočinkem na postýlkách. Místo tradiční pohádky před spaním nám paní
učitelka přečetla povídku Mizející cupcaky z knihy Děsivé historky.

Při děsivém tanci strašidel…
Děkujeme všem rodičům za přípravu kostýmů, líčení a
strašidelných doplňků pro své děti. Všechna strašidýlka
byla úžasná! Děkujeme paní Minster za krásné
halloweenské balíčky plné sladkostí, které děti dostaly
jako odměnu za naše děsivé rejdění. A poděkování patří
také všem našim dětem, které se v tento den na chvilku
proměnily v pohádkové, nadpřirozené a hrůzostrašné
bytosti, a které spolu s námi, učitelkami, vytvářely tu
úžasnou atmosféru a radost z toho, že jsme spolu.

VŠECHNA ŽABIČKOVÁ STRAŠIDLA

