1. Grantový program Jihočeského kraje
Název grantu: GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení
pro děti do tří let věku
Název projektu: „Vybavení zahrady MŠ herními prvky“
Realizace: září 2011
V březnu 2011 podala mateřská škola žádost o přidělení garantu na projekt „Vybavení
zahrady MŠ herními prvky“, z prostředků GP „Opravy a rekonstrukce mateřských škol,
výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku“. Naše žádost byla úspěšná.
Schválená výše poskytnuté dotace: 150000,Finanční spoluúčast školy 20%: 37500,Celkové náklady: 187500,Na spolufinancování využívá škola prostředky z finančních darů od sponzorů.

Zahradní slavnost
Sotva jsme se sešli v mateřské škole po velkých prázdninách, čekala nás velká událost. Do
naší MŠ jsme měli přivítat velkou archu, velkou krásnou loď, kterou budeme muset
vysvobodit z rukou strašných pirátů. Vrhli jsme se okamžitě do práce, vyrobili jsme si
dalekohledy, námořnické čepice, trika, pirátské šátky a vyzdobili celou mateřskou školu.
Slavnost mohla začít.

Na den D jsme pozvali co nejvíc pomocníků, aby nám pomohli loď osvobodit. Na zahradě se
sešly maminky, taťkové, babičky, dědové, bráškové i sestřičky, strejdové i tetičky, prostě
všichni, co nás mají rádi. Loď nám přišla pomoct osvobodit i Mgr. Hanusová z KÚ.

Po splnění náročných úkolů jsme společnými silami osvobodili loď a na majáku rozsvítili
spoustu lucerniček, aby se ta krásná loď už nikdy neztratila a vždy trefila zpět do správného
přístavu, na zahradu naší mateřské školy.
Loď byla osvobozena, mohla začít oslava! A jak to na správné oslavě bývá, hudba hrála, všem
bylo do smíchu a do tance. Stoly se prohýbaly samými dobrotami, které pro malé piráty
a námořníky připravily šikovné maminky.
Na závěr jsme naši krásnou velkou loď pokřtili jménem „Černá Perla“.
Popřejme dětem, aby jim na zahradě Černá Perla co nejdéle dobře sloužila, aby se nikdy
nepotopila a už nikdy, ale opravdu nikdy se nedostala do rukou zlých a chamtivých pirátů.

