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Citát pro tento mûsíc

NejtûÏ‰í pro Ïenu
je namluvit muÏi, Ïe
on bez ní nemÛÏe Ïít.

Charles Spencer Chaplin
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Zahrada Matefiské ‰koly v Boskovicích pracovi‰tû Lidická se v úter˘ 26. dubna 2016 promûnila v pohádkovou
fií‰i. âarodûjnicemi v nápadit˘ch pfievlecích se to v‰ude jen hemÏilo. Dûtské v˘skání a ‰tûbetání nebralo kon-
ce. Akci pfiihlíÏelo i mnoÏství rodiãÛ a prarodiãÛ.

Rej ãarodûjnic v M· Boskovice
pracovi‰tû Lidická

„Já jsem jeÏibaba zlá, co kaÏdého po-
trestá, ko‰tû ãarovné mám. Vítám v‰ech-
ny ãarodûjníky a ãarodûjnice. Ahóóój!”,
spustila Michaela Krejãífiová, coby ãaro-

dûjnice KanimÛra a odstartovala malou
rozcviãku s ko‰Èaty pfied odletem na vel-
k˘ rej. Potom pozvala na scénu ãarodûj-
nice UchomÛru, NosomÛru, HubomÛru
a OkomÛru, jeÏ pfiedvedly skvûle nacvi-
ãen˘ sviÏn˘ tanec, kde hlavní rekvizitou
byly smetáky a ko‰Èata.

Poté se jiÏ veselá zábava pro malé
i velké rozbûhla naplno.

Více statutární zástupkynû Michaela
Krejãífiová: „Dnes jsme tu mûli prav˘
ãarodûjnick˘ rej. Tuto akci pfiipravuje-
me pravidelnû kaÏd˘ rok. Celé dûní se
nese v duchu humoru a nadsázky, kro-
mû dûtí se v maskách objevují i paní 
uãitelky. Velk˘m záÏitkem je pro dûti
pomyslné vafiení ãarodûjnického gulá-
‰e ve velkém hrnci, jeÏ se odehrává
vÏdy na zaãátku, aby se dûti posilnily
pfied plnûním nûkolika úkolÛ. Ty pfii-
pravili jako obvykle studenti místní
Stfiední pedagogické ‰koly.”

Michaela Krejãífiová upfiesnila, Ïe
poslední dubnov˘ t˘den je v˘chovnû-
vzdûlávací proces ve tfiídách pro-
dchnut˘ kouzly a ãarováním. S dûtmi
vyrábûjí pfievleky, pavouky z plasto-

v˘ch lahví, pavuãiny z klacíkÛ. Dûti
vym˘‰lejí ãarodûjnické fiíkanky, tanãí
s ko‰Èaty a zaÏijí spoustu dal‰í spo-
leãné zábavy.

Zábavné dopoledne pro dûti a rodi-
ãe bylo zakonãeno malou taneãní 
diskotékou. 

Michaela Krejãífiová závûrem:
„Dûkuji sponzorÛm, ktefií zajistili 
odmûny pro dûti.”

Tak zase za rok nashledanou!

Text a foto: Lubo‰ Su‰il
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„¤eknûte stop stereotypu! Nalaìte si Radio Haná a poznávejte nové vûci! V pracovní dobû

songy neopakujeme. Navíc rozdáváme vstupenky na nejlep‰í akce a kaÏdou hodinu pfiipravu-

jeme aktuální informace z regionu. Blanensko, Boskovicko, Letovicko - tady jsme doma.”


