(MŠ Příbor, Pionýrů 1519, p. uč. I. Žárská, K. D. Brusová)
Haló lidi, zdravím vás z jasanu, ze zahrady Mateřské školy Pionýrů. Opět vám chci říci pár
novinek: 1. března se měl konat maškarní ples naší MŠ. Byl jsem moc zvědavý zda bude, protože
můj kamarád, který má hnízdo v parku u kulturního domu povídal, že tam pracuje velká stavební
firma. Ale lidi, maškarní ples proběhl a byl jako vždy, super. Náš soused, pan ředitel ZŠ Npor.
Loma, nám půjčil tělocvičnu. V neděli 1. března odpoledne přišly princezny, šmoulové, motýlí víly,
kocouři a spousta dalších krásných masek. Sedl jsem si na okno a bylo se na co dívat! Děti s paní
učitelkou Jitkou nacvičily tanec „Řemesla“, moc se mi líbil! Také tančily, soutěžily a každý dostal
dárek z tomboly. Stoly byly plné dobrot od Františka, Dušana, Aranky a Rudka. Nikomu se nechtělo
domů, děti, rodiče i paní učitelky byly rády, že to všechno dopadlo dobře. Já, jménem paní ředitelky,
ještě jednou děkuji panu řediteli ze ZŠ Npor. Loma!
Další moje zpráva se týká Velikonočního jarmarku, konaného 28. března. Představte si lidi,
měla tam vystupovat naše malá „Koťata“ (3–4leté děti). Společně s paními učitelkami nacvičily
taneček „Vajíčka“. Vyrobená vajíčka z kartonu dětem opravdu slušely, zvláště za zvuku líbivé a
skotačivé hudby. Paní učitelky Iva a Katka měly trošku obavu, jak to ti „caparti“ zvládnou, ale
předvedli to na jedničku. Já jsem tak tleskal křidélky, že jsem málem spadl z kašny! Jedna babička
od malého chlapečka do školky napsala: „Bylo to krásné, shodli se na tom všichni, kteří vystoupení
viděli...“ Chcete-li se podívat, navštivte webové stránky školky a tam najdete video z vystoupení.
Tak a to je všechno. Ještě jsem chtěl říci, že se budu brzy stěhovat. Moc se mi nechce, ale
mám za sebou už pár zim a chci, abyste dostávali čerstvé informace ze školky a to zvládne můj
mladší kamarád. Bylo mi tu s dětmi i dospěláky moc dobře. Stěhuji se do hnízda blízko náměstí.
Snad se tam někdy uvidíme, rád sedávám na kohoutku u kašny.
Mějte se hezky, zdraví vrabčák Ferda.

