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Den jazyků 2013 – mezinárodní zahradní slavnost. 

 
Jak jsme oslavili Den jazyků 2013? Zpěvem, tancem, sportem, malováním, 

povídáním s dráčkem a výbornou buchtou od maminky! 

 

Ale po pořádku. Je čtvrtek 26.9.2013 a od rána máme plné ruce práce 

s přípravami na odpolední slavnost. Děti pomáhají zdobit zahradu, tu něco 

přinesou nebo odnesou, připíchnou, přilepí a při té práci si zpívají „…nudu 

neznáme, vždycky něco děláme…“ a těší se na odpoledne. V průběhu dne 

s námi laškují dešťové přeháňky, ale všichni věříme, že v 16,00 vykoukne 

sluníčko. Sluníčko dělá drahoty, ale déšť ustal a my můžeme přivítat naše 

kamarády z německé školky „Knirpshausen“,  polské školky z Opolno Zdróju a 

zástupce Trilinga paní Věru Týřovou, paní Iren Bohlen a malého dráčka 

Trilinga, který nás pozdravil všemi třemi jazyky. Jenže děti už byly netrpělivé a 

chtěly maminkám ukázat, co umí. Takže se zpívalo česky, polsky, německy a 

tančilo se po hrádecku a přidaly se i maminky.  

Když jsme si užili dosytnosti zpěvu a tance, přišel na řadu sport. Pan rozhodčí 

zapískal na píšťalku a tím nám dal znamení, že může začít mezinárodní 

fotbalový turnaj. Všichni jsme se přesunuli na hřiště, kapitáni si rozlosovali 

pořadí a turnaj začal zápasem Německo : Polsko (0:1), pak Německo : Česko 

(0:1) a na závěr Česko : Polsko (0:1). Rodiče vytvořili úžasnou atmosféru a to 

byste koukali, co to dělalo hlavně s tatínky. Vítězem se stalo družstvo Polska, 

kteří si odvezli opravdový fotbalový míč. Odměnu si ale zasloužili všichni hráči 

za hru v duch fair play. 

Dalším bodem programu byla výtvarná dílnička.  Kdo to na nás čeká pod 

břízou? Tiše, děti, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí…Dřevění ježci se nás ale 

nemohli dočkat a chtěli namalovat bodliny a jablíčka a hrušky a sluníčko a 

domeček a co koho napadlo. Práce to byla báječná, jen nám v tom chladnu 

neschly barvy a křehly prstíky. Zachránila nás paní kuchařka, která přispěchala 

s horkým čajem na zahřátí. A buchta od maminky, ta potěší i když prší! 

 

Závěrem mohu říci, že jsme si čtvrteční odpoledne všichni náramně užili. 

 

Za všechny děti, rodiče a zaměstnance z mateřské školy „Beruška“  

v Hrádku nad Nisou zdraví  

 

Naďa Faltusová 

ředitelka MŠ  
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