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Dzień 7 czerwca był dla Żuberków dniem wyjątkowym. Tuż po śniadaniu wyjechaliśmy do
Narewki, do Dworu Bartnika, by tam, wspólnie z rodzicami świętować Dni Rodziny oraz
pożegnać sześciolatki, które we wrześniu rozpoczną już lekcje w szkole. Narewka, w której
byliśmy, jest miejscowością położoną na terenie Puszczy Białowieskiej. Znajdujący się tu Dwór
Bartnika jest ogromnym kompleksem hotelowym, położonym w malowniczym miejscu. Naszymi
specjalnymi gośćmi w tym dniu byli nasza Pani Dyrektor – Dorota Durzyńska, pani logopeda –
Elżbieta Wołkowycka oraz ksiądz kanonik Józef Poskrobko, który prowadził w tym semestrze w
naszej grupie katechezę.

Mieliśmy okazję obejrzeć muzeum pszczelarstwa oraz skansen , znajdujące się na terenie
Dworu. Bogato wyposażone muzeum oferuje zdobywanie i poszerzanie wiedzy o życiu pszczół.
Skansen posiada bogatą kolekcję uli w ogródku pszczelarskim. Są to: ule kłodowe, kószki –
czyli ule słomiane oraz ule figuralne. Zostaliśmy poczęstowani różnego rodzaju miodami z
własnej pasieki , które są produktami nieprzetworzonymi, mającymi odżywcze i lecznicze
właściwości dla człowieka. Pyszności…

Grupa Żuberków zaprezentowała gościom oraz rodzicom, część artystyczną, którą
pieczołowicie przygotowywaliśmy. Były wiersze dla mamy i taty, śpiewaliśmy piosenki,
tańczyliśmy. U niektórych mam pojawiła się nawet łezka w oku. Pani Dyrektor serdecznie
podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie przedszkola oraz za udaną, wieloletnią
współpracę. Nauczycielkom i personelowi złożyła podziękowania za trud włożony w
przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Następnie wręczyła rodzicom pisemne podziękowania,
a dzieciom dyplomy ukończenia przedszkola oraz nagrody książkowe. Swoje podziękowania
Pani Dyrektor, całej kadrze przedszkola oraz rodzicom i dzieciom złożył też nasz ksiądz
proboszcz, wręczając dzieciom dyplomy. Rodzice podziękowali nauczycielkom, wręczając
piękne kwiaty. A potem czekał na nas pyszny obiad i looooooodyyyyy. Wykorzystując piękną
pogodę i uroki miejsca, mogliśmy poszaleć na placu zabaw, przy fontannie, stawach, bawiliśmy
się z chustą animacyjną, puszczaliśmy bańki. To była niezapomniana wycieczka i super
przygoda. Szkoda żegnać przedszkole, ale w szkole również czekają na nas pewnie, liczne
niespodzianki.

Dziękujemy Pani Eli za piękne zdjęcia.
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