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 V září se jsme se znovu sešli ve Violce. Rodiče a tety pro nás opět připravili spoustu zajímavých
setkání i zážitků.
Koncem září jsme už podruhé pod Kuňkou prožili Michaelskou slavnost. Tentokrát jsme přemohli
draka i nepřízeň počasí. Ale ani zima a vytrvalý déšť nás neodradily a my se po boji s drakem ohřáli
u ohně a upekli si sladké hady.
V pardubickém divadle se nám moc líbila pohádka  Jak sloni k chobotu přišli.
V říjnu jsme se začali  chystat na zimu,  hrabali  jsme listí na zahradě, sbírali ořechy, vypravili jsme
se na šípky, kaštany a barevné listy, pro skřítky jsme v lese postavili  malé domečky.
V listopadu  jsme  si  vyrobili  lampionky, abychom si  mohli  při  hledání  Martina  na  bílém koni
posvítit  na cestu lesem. Ve waldorfské škole v Pardubicích jsme shlédli  indiánskou pohádku o
odvaze a svoji odvahu si vyzkoušeli na cestě plné překážek, kterou pro nás připravili sedmáci.
V prosinci nás čekala ještě jedna cesta za světýlkem, tentokrát jsme prošli adventní spirálou pro
světlo, které nám prosvětlilo dlouhé předvánoční večery. Rodiče nám k našemu putování krásně
zahráli a zazpívali.
 V pardubickém divadle jsme si prožili vánoční atmosféru při poetickém představení Na salaši draci
jsou i při představení Pohádky z vánočního kabátu.
 Mezitím rodiče pilně secvičovali Vánoční hru a  tentokrát na naší zahradě ji pro nás zahráli. My
jsme  upekli cukroví a připravili vánoční punč.  I letos přišly Barborky ze školy ve Ždánicích.
S novým rokem nás navštívili Tři králové.
Ve skřítkovské říši jsme hledali drahokamy.
V únoru jsme se těšili na Masopust, vyrobili jsme veselé girlandy, řetězy a vyzdobili jsme si třídu. Z
hlíny jsme si vyrobili hrkadla  a užili si masopustní rej. Maminky nám upekly koblihy, na kterých
jsme si opravdu pochutnali. Společně s rodiči jsme si připravili masky a všichni jsme hádali kdo je
kdo.
V březnu jsme jeli do Pardubic na divadelní představení Kouzelný cirkus.
V dubnu jsme se rozloučili se zimou, spálili jsme Morenu a užívali si první jarní dny.  Na statku u
Kotků jsme pozorovali mláďata domácích zvířat.
V květnu jsme se vydali do pardubického divadla na pohádku O slonu a mravenci.
Společně  s  rodiči  jsme jeli  na společný výlet  k  řece  Doubravce.  Počasí  nám přálo  a  tak  jsme
vyzkoušeli, jak je voda v řece studená. Z lesa nás vyhnala pořádná jarní bouřka.
Poslední květnový den jsme spolu s rodiči čistili studánku v blízkosti Pardubic.
V červnu jsme oslavili svátek sv. Jána, tentokrát jsme připravili společný piknik a zkoušeli jsme
naši odvahu i obratnost při skákání přes ohýnek. V posledním červnovém týdnu jsme se rozloučili
na Jitřenkové slavnosti s našimi školáčky.


