
Tak a máme tady poslední den... 
Dobré ráno... 
Snídaně - chleba se šunkou a rajčátkem, chleba s nutelou 
Po snídani jsme se chvilku vyřádili na hřišti před chalupou a průběžně pomáhali balit, 

pokud se ovšem dá říct pomoc.  V každém případě jsme se snažili. Někdy to byl 
trochu kvíz poznat si svoje věci... 
Svačina -  jablíčka 
 
Tak a máme sbaleno a vyrážíme do lesa na jahody. Rostou, jsou zralé a báječně 
chutnají... Ještě jednou chceme dělat domečky pro skřítky. Je to jiný les a jiný 

stavební materiál.  
Oběd - gulášová polévka, zapečené těstoviny, okurka 
 
Po poledním klidu jdeme konečně na i průzkum vesnice Dědov. Máme namířeno k 
paní Tůmové. Paní Tůmová je majitelkou minifarmy a je i chovatelkou ovcí. 
Dozvěděli jsme se, že je také zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Je držitelkou 
rekordu v předení vlny na rychlost i v kvalitě předení. A my jsme měli tu čest ji vidět 
při práci. Seznámili jsme se s kolovrátkem. Paní Tůmová nám trpělivě vysvětlovala, 
jak se s kolovrátkem pracuje, jak se postupuje, aby byla vlna pevná a ukázala nám i 
vlastnoručně upletené vlněné rukavice, šálu a ponožky. Pro věrné čtenáře - vlna, 
kterou zrovna předla, byla z lamy, kterou ostříhali na farmě na Ostaši – viz.foto (jsou 

to ty holé kousky ) 
Večeře - bavorské lívanečky s marmeládou a tvarohem nebo s nutelou 
 
A po večeři je tu diskotéka s DJ Jirkou. Je to naprostá paráda, bomba, pecka, prima, 
cool... fotky mluví za vše... 
Ve volbě krále a královny dnešního večera vítězí HK a MB (pouze iniciály z důvodu 

GDPR ) 
Naprosto šťastní a polomrtví uléháme už naposledy do postýlek... Dobrou noc 
 
 
Maminky a tatínkové,  

nyní něco málo k organizaci příjezdu - Příjezd okolo 13. hodiny ke školce. 

Prosíme, průběžně sledujte naše webové stránky školky, kde budeme upřesňovat 
aktuální čas příjezdu. Myslete na to, že je pro Vaše dítě vždy lepší, když čekáte vy na 
něho, než když  Vaše dítě čeká na Vás. Pokud děti vidí, že kamarádi u příjezdu 
rodiče mají a ony ne, mohou i plakat. Uvědomte si, že by to mohlo být pro ně 
zbytečně zrazující a traumatizující.  

Ještě jedna velká prosba - nechoďte prosím k autobusu, 
zůstaňte na školní zahradě a my Vám děti od autobusu přivedeme. 

Jde o bezpečnost Vašich dětí. Je nutné Vám i předat některé informace o Vašich 
dětech. 
 
Děkuje za Vaši důvěru, snad jsme Vás ani Vaše děti nezklamaly 
 
PS:  
Děti pláčou, že nechtějí domů.... chtějí ještě zůstat.... nooo, ale prý byste mohli přijet 

Vy za námi do Dědova  
 


