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Po prázdninách jsme se už po třetí sešli ve Violce. Všichni jsme se těšili na nové zážitky,
nová setkání a příjemně prožité chvíle.
V září drak unesl princeznu a my jsme za pomoci zlatého meče, koruny a pláště rytíře
Michaela draka vyhnali a princeznu zachránili. Maminky i tatínkové nás svým zpěvem a hrou
na flétnu doprovodili na naší cestě za princeznou. Hostinu, kterou pro nás maminky
připravily v přírodě na břehu písníku u Ždánic, jsme si opravdu zasloužili.
V říjnu jsme v pardubickém divadle shlédli pohádku Kocour Modroočko.
V listopadu jsme Martinskou slavnost prožili společně s našimi staršími kamarády z
waldorfské školy v Pardubicích.
Rodiče se sešli ve Violce, aby si společně zazpívali adventní písničky, kterými nás později
doprovodili při naší cestě spirálou z chvojí za světlem, které nám bude svítit v našem srdci po
celou dobu očekávání Vánoc.
Ani letos na nás nezapomněly děti ze školy a přišly nás navštívit Barborky.
Během prosince někteří z rodičů společně secvičili Vánoční hru a tou nás překvapili v týdnu
před Vánocemi. A potom jsme se už všichni těšili na Vánoční svátky.
Na začátku nového roku za námi do Violky přišli Tři králové ze ždánické školy. Koncem
ledna jsme jeli do pardubického divadla na pohádku Hrnečku vař. Chodili jsme do lesa,
bobovali, stavěli sněhuláky a domečky ze sněhu.
V prvním únorovém týdnu jsme v divadle viděli pohádku O Popelce. Hned potom jsme se
začali chystat na Masopust. Vyráběli jsme veselé papírové řetězy a panáčky. Společně s rodiči
jsme si připravili masky a v úterý před Popeleční středou jsme se společně sešli na masopustní
rej. Tancovali jsme, zpívali písničky, které jsme se předcházejícím období naučili. Zahráli
jsme si veselé hry, hádali hádanky. Užili jsme si spoustu legrace.
V březnu jsme chodili ven do lesa, na louku i na pole a pozorovali jsme, jak se probouzí
příroda. Opět jsme si zajeli do pardubického divadla, tentokrát na Říkanky a říkadla.
V dubnu jsme se rozloučili se zimou, vynesli jsme Morenu, spálili jsme ji v ohni, aby se
k nám už zima nevrátila. Na Semínkové slavnosti jsme od Matičky Země dostali semínka, o
která jsme se trpělivě a pečlivě starali. Každý den jsme je zalévali a na Velikonoce nám z nich
vyrostlo zelené obilíčko.
21. dubna se uskutečnil první Violkový jarmark. Rodiče i naši starší sourozenci vytvořili
spoustu milých jarních drobností, hračky, taštičky, bylinkové květináče, korálkové náušnice...
Připravili si pro nás i pro veřejnost zajímavé dílničky. A tak jsme si mohli namalovat
dřevěnou káču, vyzkoušet si, jak vzniká ruční papír, navlékli jsme si náramky z korálků a
barevného filcu. V kavárně jsme si pochutnali na dobrůtkách od maminek a babiček. S
několika staršími kamarády z waldorfské školy jsme si společně zahráli pohádku Tajemná
hora.
V květnu jsme se vydali na statek ke Kotkům, abychom zjistili, jaká zvířecí mláďata se u nich
letos narodila. Na louce jsme poznávali kytičky a pletli věnečky, natrhali jsme krásně barevné
kytice pro maminky. Poslední květnový den jsme se vydali společně s rodiči a sourozenci
vyčistit studánku. Tentokrát nás bylo hodně a tak jsme vyčistili i pořádný kus potůčku, který
ze studánky vytéká. Hrabičkami jsme prohloubili dno, vytahali spadané klacky a listí.
Nakonec jsme studánkové víle zazpívali a zatančili. Počasí nám přálo a tak jsme se vydali
prozkoumat blízké okolí. Objevili jsme rybník, schovaný v lese, a na něm spoustu kačen.
V červnu jsme se vlakem vypravili do Stéblové k písníku. Na společném pikniku z dobrot,
které nám připravily maminky, jsme nabrali síly a vydali se na cestu kolem vody. Obešli jsme
celý písník, pohráli jsme si s kamínky a s vodou a vydali se na zpáteční cestu vlakem.
Na Jánské slavnosti jsme si prožili čtvero živlů – vodu, oheň, zemi i vzduch. Ohniváčkovi
jsme pomohli vyťukat měděný plíšek, Matičce Zemi jsme z hlíny vyrobili mističky na její
poklady, vzdušné víle jsme pomohli přivolat vítr a pro rusalku jsme s pomocí vody vyrobili z

vlny korálky.
Koncem června jsme se na Jitřenkové slavnosti rozloučili s našimi předškoláky.
Rozloučili jsme se s domečkem, kouzelnou zahradou, lesem plným skřítků, kde nám bylo
moc hezky. Čeká nás nový velký krok - Violka se bude stěhovat do Pardubic.

