Podzimní slavnost v ZŠ a MŠ Slapy 23.10. 2009
Letošní Podzimní slavnost byla zahájena Slavnostním otevřením školní zahrady mateřské školy,
která byla vybudována z grantu Nadace ČEZ. Slavnostního otevření nového hřiště se zúčastnili
i pozvaní hosté – zástupce Nadace ČEZ paní Rada Kučírková, pan Ing. Zdeněk Saturka, ředitel
Vodních elektráren - Štěchovice a pan starosta Ing. František Neužil.
Paní ředitelka připomněla historii budování školní zahrady, která se neobešla bez velké podpory
Nadace ČEZ, obecního úřadu, pomoci místních dobrovolných hasičů a ochotných rodičů.
Paní ředitelka zmínila i další plány rozvoje školy, sportovišť, oddychových ploch a možnosti výuky
v přírodě.
Podzimní dušičková slavnost byla letos zahalena mlhou tajemna a splněných přání. Díky ochotě
a srdečnosti majitelů společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. jsme mohli letošní
slavnost uspořádat na půdě slapského zámku.
Rodiče se se svými dětmi nejprve dostavili ke vchodu do zámecké zahrady, kde byli uvítáni
nejstarší čarodějnicí, jež dětem rozdávala kouzelnou kartu, která jim umožnila vstoupit do magické
zámecké zahrady. Během večera měly děti za úkol splnit 12 úkolů, označených ohnivým znamením
– chůze po provázku se zavázanýma očima, lov pavouků, třídění podzimních plodů, poznávání
rostlin a koření podle čichu, slalomový běh s kaštanem na lžíci, přešplhání lanové dráhy a další.
Velkým překvapením byla i možnost zahlédnutí Bílé paní, která se objevila v zámeckých oknech
i na balkónech. Kdo to je? Je skutečná? Jaká legenda ji zahaluje???
Po celou dobu slavnosti bylo zajištěno občerstvení, které připravili ochotné maminky i paní
kuchařky, hrála hudba, zpívalo se i tančilo.
Večer byl prosycen dobrou náladou, příjemnou atmosférou, podtržen kouzlem světýlek,
vycházejících z překrásně vyřezaných dýní. Letos se uskutečnil již 3. ročník soutěže
„ O nejkrásnější dýni“. Hodnocení je rok od roku náročnější, protože um a fantazie jsou nekonečné,
dýně se stávají uměleckými díly, i když jen dočasnými, ale zachycenými na fotografiích, které je
možno si prohlédnout na CD v archivu školy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i zakončení naší krásné Podzimní slavnosti.
Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy, Mgr. Jindřiška Marková, učitelka a fotodokumentarista

