22.dubna slavíme DEN ZEMĚ, svátek naší planety, která je
pro nás domovem a tou nejkrásnější a nejbarevnější
zahradou. Ve školce jsme naší Zeměkouli připravili krásnou
oslavu: oblékli jsme se do barev sluníčka, vody, trávy a hlíny.
Na školkové zahradě jsme shrabali listí, zametli cestičky,
zasadili strom, keře, zeleninu, uklidili a roztřídili odpadky, které tam poházeli
neznámí vandalové. Plot u školky jsme vyzdobili sluníčky.
Připojte se k nám a oslavte tento svátek třeba tím, že
společně objevíte jedno kouzelné místo na naší
planetě, které máme za humny. Vydejte se do
Tiských stěn a objevujte s dětmi nejrůznější labyrinty
soutěsek a věží. Víte, že se v nich dá snadno zabloudit? Podle pověsti za to
mohou skřítkové. Vypráví se, že ve skalách je zakopaný
poklad. Hodní skřítci nejprve s lidmi kamarádili a o
pokladu jim řekli. Lidé se jim odvděčili tak, že začali
poklad hledat. Skřítky nejen rušili, ale rozbíjeli jim i jejich
domovy. Rozhodli se proto poklady ukrýt hluboko pod zem
a s lidmi se vypořádat. Zatímco hodným pomáhali, zlým –
když přijdou do Tiských stěn – sypou do kapes bludné
bylinky, aby se už nikdy ze skalního města nevymotali a
bloudili a bloudili, až rozum ztratí.
My dnes víme, že Tiské skály nevděčí za svou rozmanitost hledačům pokladů
a skřítkům, ale zvětrávání původně jednolitého skalního masivu. Nejen skřítci,
ale i příroda umí kouzlit. Přesto, až tam půjdete, podívejte se občas do kapes,
jestli se tam přece jen záhadně neobjevily nějaké bylinky.
Pokud se vypravíte objevovat kouzlo skalního města od 22.4. do 9.5., čeká na
vás překvapení. Pokud na Turistické chatě
řeknete, že jste ze školky v Libouchci, dostanete
odměnu (platí to i pro sourozence i když školku
nenavštěvují😊).
Přejeme vám krásné zážitky a těšíme se na fotky,
které si následně můžete prohlédnout ve fotogalerii. Na těchto stránkách si
můžete pustit i písničku pro dobrou náladu.

