Čtvrtek 24. února 2022 byl pro nás pro všechny důležitým dnem. Konal se totiž karneval, jedna
z nejkrásnějších událostí školního roku. Užili jsme si ho náležitě!

V tento významný den k nám do třídy nezavítaly děti takové, jaké je
známe po celý rok. Jako mávnutím kouzelného proutku se z nich
staly pohádkové bytosti, superhrdinové, víly a princezny.

Už při ranní karnevalové
diskotéce vládla celé
třídě úžasná nálada.
Superman vyzval k tanci
Lociku,
pirát
monitoroval
karnevalové
hemžení
s policistou, kočička se
v kruhu
točila
s klaunem
a
andílkem. Strašlivý dinosaurus se snažil nahnat strach kostlivcovi a
indiánka vzala
do
kola
jednorožce.
Veselé
karnevalové
písničky nás
nenechaly
vydechnout
ani na chvilku!

Pro děti byly připravené také karnevalové disciplíny:
lovení míčku z lavoru plného vody
pomocí lžíce, kterou držely jenom naše
pusinky
tančení dvojic s míčkem, který děti
směly držet pouze svými čelíčky
soutěž dvou družstev v tom, kdo si
v co nejkratším čase zvládne obout
papuče naházené na hromádce
Vítězné družstvo po každé z disciplín
čekala mňamózní odměna.

Karnevalová
přehlídka
byla
nesmírně pestrá a
všem dětem jejich
kostýmy
moc
slušely!

Dnes nám díky všem těm
dobrotám, které donesly naše
maminky a tatínkové, v bříšku
nezůstalo moc místa na oběd… Ale
to nevadí. Kdy jindy si dobrůtky
zasloužíme víc, než v tento
výjimečný den?

Karnevaloví šašci, které jsme si vytvořili, měli i jinou
úlohu, než dekorační. Pod jejich barevné čepičky se totiž
hravě schovalo plno laskomin a taky
dáreček.

Na dnešní karneval budeme všichni dlouho
vzpomínat. Bylo nám spolu všem moc fajn, zažili jsme
plno zábavy a smíchu.

Dětským šampaňským jsme si všichni přiťukli – na co jiného, než „NA KARNEVAL!“

Ostudu nám neudělaly ani paní učitelky. Jedna z nich se proměnila v Dlouhého, druhá v Širokého a
třetí v Bystrozrakého.

Děkujeme všem maminkám a tatínkům, že našim dětem připravili
úžasné kostýmy a dobroty nejrůznějšího druhu.
Našim Žabkám patří obrovský dík za nádhernou atmosféru, nadšení, chuť se radovat a dobrou
náladu!

