Dne 26.1.2017 se v naší duhové mateřince uskutečnily první
zimní olympijské hry.
Setkání s rodiči na školní zahradě při akci Zimní olympijské (za)hrátky
spojenou s prezentací vývoje zahradních proměn – Mgr. Ledvina, host
Stanley Hayer – skikrosař, alpské lyžování – olympionik ZOH Vancouver
2010.

Účast byla veliká – zapojili se
nejen malí, ale i velcí sportovci bez rozdílu věku.

Slavnostní ceremoniál zahájila naše kolegyně Lucka zapálením olympijského ohně, který
„přinesla až z bájného Olympu“.

Sportovci mohli zabojovat v následujících
disciplinách, u kterých jim byl započítán bod
v podobě razítka na registrační kartě.

BIATLON – mladí jdou inspirací starším -

nebo je to naopak?

Při olympijských hrách samozřejmě nesmí chybět lední hokej v podobě TAHU
NA BRANKU. Zvládnete to hravě - „Češi jdou do útoku a je to góóóól
Výborně – rodí se nám nové sportovní elity do české reprezentace.

!!!

SKELETON - další sportovní disciplína byla součástí her – tentokrát jen ruční pohon
našich silných tatínků a maminek a je jedno, zda hlavou napřed nebo pozpátku.

LETY BEZ LYŽÍ - skokanský můstek v Harrachově to není, ale výkony byly luxusní.

BIATLON pokračování – 4 kruhy různých velikostí – miř, střílej a zasáhni cíl!

ŠTAFETA – tak trochu jiná, ale sportovci
to zvládali perfektně.

SNOWART – nová disciplína olympijských her, která měla velký úspěch – obrazy našich
začínajících malířů vyjadřují vše – nemají se za co stydět, nemyslíte?

Vyhodnocení všech zúčastněných sportovců – naše motto :

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
- a proto medaile dostali opravdu všichni.

….a jako poslední EXHIBICE v KRASOBRUSLENÍ v podání pedagogického sboru.

Děkujeme všem
sportovcům, ale
i divákům za super
atmosféru při
soutěžích.

Závěr patřil projektu PROMĚNY ZAHRADY - rodiče měli možnost seznámit se
S VÝVOJEM ZAHRADNÍCH PROMĚN, které prezentoval Mgr. Vladimír Ledvina.

… pro všechny bylo připraveno
i malé pohoštění
z kuchyně naší mateřinky
… bylo to moc dobré …

