VLAJKOSLÁVY KE KRASÍKOVU
5. října 2019 se na vrchu Krasíkov konaly tradiční Slavnosti jablek.
Festival voňavé gastronomie, jarmarku, řemesel, folkloru a historie je
oblíbenou akcí obyvatel z blízkého i dalekého okolí. Voňavý štrůdl
mistrovských chutí i vzhledu a jablečný mošt přišlo letos ochutnat více,
než 3000 návštěvníků.
Jsme rádi, že smyslové zážitky jsme spoluutvářeli i my, žáci, ze
svojšínské školy. Již řadu let se podílíme na výzdobě vrchu Krasíkov při zmíněné akci. V letošním
roce vlály příchozím nad hlavami červenobílé vlajky z naší tvorby. Kaple sv. Máří Magdaleny byla
ozdobena řetězy z přírodnin, které jsme s radostí a zručností navlékali. Zdařilost našich děl můžete
vidět a posoudit ve fotogalerii na adrese https://www.flickr.com. A co vy? Byli jste se podívat?
Iveta Chládková
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO PRAHY
Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme jeli Pendolinem na výlet do Prahy.
Jako každoročně k výročí vzniku Československa jsme jeli do
našeho hlavního města. Metrem jsme dojeli na Pražský hrad.
Po bezpečnostní prohlídce jsme si prohlédli Jelení příkop, výstavu
k výročí republiky a chrám Svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Naše
průvodkyně Pavla nám zajistila u hradní stráže, abychom střídání
stráží sledovali z bezprostřední blízkosti. Obdivovali jsme hudbu
hradní stráže a přesný pochod vojáků. Byl to pro nás nevšední
zážitek.
Prošli jsme nádvoří Pražského hradu a vyfotili se u sochy T. G. Masaryka. Nerudovou ulicí jsme došli
na Karlův most. Za mostem jsme se vyfotili u sochy Karla IV.
Další zastávka byla na Staroměstském náměstí u Orloje, kde si většina nechala vyrobit náhrdelník
se svým jménem. Na Václavském náměstí jsme jako tradičně posvačili u McDonalda a pak už nás
čekala cesta na nádraží, kde jsme nakoupili dárky pro rodiče a sourozence.
Do Stříbra nás dovezl Západní expres a na nádraží už na nás čekali rodiče.
Děkujeme průvodkyni Pavle za poutavé vyprávění o Praze a historických památkách a těšíme,
že se zase za rok v Praze potkáme.
Mgr. Marie Hackerová
ZAJÍMAVÝ PROGRAM PRO MILOVNÍKY ZVÍŘAT
Akce, konaná v mateřské škole i pro školáky, potěšila všechny milovníky
papoušků. Přijeli pánové Radek Jareš a Jindřich Joo s programem
Papouškové a jejich život. Dětem přivezli ukázat papoušky nejrůznějších
druhů a velikostí, od největších ara po malinké ptáčky. Ochočení papoušci
se procházeli a létali po třídě, nechali se krmit i dětmi, dokázali se točit
na kruhu a další kousky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě
těchto ptáků, co potřebují, jak žijí.
Na závěr se uskutečnilo veselé fotografování s obrovskými ary na rukou. Program se všem velice
líbil, určitě přispěl k prohloubení kladného vztahu dětí k živé přírodě.
O. Menclová

