Krosácky Deň detí 2012

1. jún je obľúbeným sviatkom nielen pre tých najmenších,
ale aj pre dospelákov, ktorí sa tiež radi hrajú a tešia zo
svojich detí. A pretože spoločnosť akou je KROS, s viac
ako 160 zamestnancami, má detí naozaj dosť (a
každoročne ich pribúda ), tak sa to patrí spoločne
osláviť.
Tradične aj tento rok bolo miesto konania všetkým dobre
známe. Autobusy, autá a dokonca aj zopár bicyklov sa
vyšplhalo pod kopec Veľké Ostré nad obcou Radoľa.
Čarovné a kľudné miesto rázom ožilo detským smiechom
a štebotaním.
Tento rok sa krosáckeho Dňa detí zúčastnilo až 68 detí
zamestnancov. Samotní zamestnanci pre nich pripravili
zaujímavé súťaže a hry na niekoľkých stanoviskách. Pre
najmenšie detičky do dvoch rokov bol pripravený „Vodný
svet“, v ktorom si deti mohli uloviť rybky v bazénikoch.
Pre najpočetnejšiu skupinu detí do 6 rokov bol pripravený
„Zábavný svet“ plný tvorivých súťaží. Staršie deti sa bavili
vo „Svete športu“ a spolu s dospelákmi hrali rôzne hry,
tenis alebo bedminton. Navštívil nás aj sám David
Beckham (viď foto) :D.
Krosáci pre deti pripravili okrem súťaží a darčekov aj
jedno veľké prekvapenie. Nad hlavami všetkým začali
krúžiť vzácne dravce, ktoré prileteli so sokoliarmi z Bojníc.
Predstavili
nám
myšiaka,
plamienku
driemavú
i najväčšieho slovenského dravca orla skalného.
V dobových kostýmoch z čias Veľkej Moravy predviedli,
čo všetko dravci vedia a deti tak na vlastné oči videli
prelety vtákov nad hlavami, ich tanec a dokonca aj lov.
Nakoniec si tí najodvážnejší mohli dravce aj pohladkať.
Vo vzduchu však nelietali len dravce, ale aj palacinky. Po
celý čas zaháňali hlad všetkým maškrtníkom.
Rozhorúčený bol aj gril, na ktorom sa pripravovali
mäsovo-zeleninové špeciality. Na záver sa podával aj
tradičný, voňavý kotlíkový guláš a pivko. Po dobrom
obede deti dostali sladkosti a darčeky.
Krosácky Deň detí sa tento rok vydaril a všetky deti sa už
určite tešia na budúci rok. 

