Všetko najlepšie deti!
„Deti žiaria od nadšenia, čakajú ich samé
prekvapenia. Bude dobrá zábava, rozprávkový les
sa otvára. Teta sova letí okolo, to tu ešte nebolo!“

Aj tento rok, ako je to už zvykom sme 29. mája 2016 u nás v Studienke oslávili Deň detí.
K detstvu neodmysliteľne patria rozprávky. Pozvanie na putovanie po rozprávkovom lese,
prijal celý rad rozprávkových hrdinov a v neposlednej rade naši najmenší s rodičmi.
V krásnom prostredí borovicových lesov sa od rána začali prípravy. Súčasťou každého
stanovišťa bola súťažná úloha vedomostná či športová. O 14. h lesné žienky čakali deti na
štarte s kartičkou na zbieranie pečiatok. Pri vstupe do kráľovstva ako ináč stál sám
kráľ s čokoládovými pečaťami na otvorenie brány do rozprávkového lesa. Snehulienka
a Popoluška boli pre deti symbolom víťazstva dobra nad zlom, Maruška z rozprávky
O dvanástich mesiačikoch ponúkla deťom rozmanitosť a krásu každého ročného obdobia.
Ježibaba lákala deti na chutné perníčky, u vodníka zasa vyslobodzovali dušičky spod
hrnčekov. Pri troch prasiatkach spolu s vĺčkom stavali dom z papierových škatúľ. Nakoniec
cez všetky úskalia a pomocou mapy pokladu dostali sa deti až k pirátom. Po splnení všetkých
úloh im strážcovia dovolili ulúpiť si z pokladu nejakí ten „zlaťák“. V cieli už čakala našich
malých hrdinov ľadová kráľovná, ktorej sa od šťastných detských úsmevom roztopilo jej
ľadové srdiečko a odmenila ich sladkosťami. Pre deti v poľovníckom areáli Rudava bol
pripravený pestrý program od maľovania na tvár cez nafukovacie atrakcie či detskú
diskotéku, ktorú viedol náš super zábavný Šašo Jašo. Tým, ktorým počas putovania vyhládlo,
mohli sa občerstviť v bufete, alebo ochutnať guláš našich 8 súťažiacich, ktorý súťažili „o
najlepší guláš“. Nechýbala ani cukrová vata, malinovka, starším padlo vhod pivko od smädu.
Dúfame, že sme deti aspoň na chvíľu vtiahli do rozprávok a odnášali si z nich pekné zážitky, či
už z princezničky či ježibaby. A veríme, že odchádzali nielen z drobnou sladkosťou ale aj
s pocitom pekne stráveného dňa.
Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúce stretnutie.

Záverom naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu tohto pekného
podujatia.
V.O.

