
Soki si létá do škol pro dětskou radost

Laškovně poskakující maskot Soki,
vstřícně objímající svými křídly každé
dítě, které se k němu přitulí, se stal
oblíbenou atrakcí při setkáních s bole-
slavskými žáky. Ti se s ním v průběhu
dubna mohou pobavit ve venkovních
i vnitřních prostorách základních škol
a nechat se s ním na místě zdarma
vyfotit od přítomného profesionál-
ního fotografa. Spolu se Sokim jsou
na místě i sokolníci s živými dravci
a tým, který děti informuje o životě
dravých ptáků a také o sokolích ro-
dičích, kterým se na mladoboleslav-
ském komíně před Velikonocemi na-
rodila trojčata.
Ranní ruch a radost ze zábavné ná-
vštěvy před školami utichají až se
zvukem prvního zazvonění. V ten
okamžik se totiž maskot Soki, dravci
a zbytek týmu přesunují přímo mezi
školní lavice. Jakmile Soki vstoupí
do tříd prvního stupně, reakce jsou
vždy stejné – úžas, rozzářené dětské
oči a touha pohrát si s maskotem i vi-
dět sokoly zblízka. Přesto žáci vždy
trpělivě počkají, až skončí povídání se
sokolníky o životě dravců. Poslouchají
s napětím, účastní se i vědomostních
kvízů a za správnou odpověď se do-
kážou vzájemně odměnit potleskem.
Domů si odnášejí leták s informacemi
o soutěži „Zahraj si se sokolíky“, kte-
rou stejně jako zábavná setkání s žáky
pořádá společnost ŠKO-ENERGO při

„Paní učitelko, pusťte nám
přes internet sokoly, ať víme,
jestli už vyrostli,“ žadoní prý
děti prvního stupně před za-
čátkem výuky. V některých
třídách se totiž stávají po-
hledy do sokolí budky na ko-
míně ŠKO-ENERGO v Mladé
Boleslavi rituální záležitostí.
Sokolí rodinka je populární
stejně jako maskot Soki, kte-
rý během dubna vyráží i s ži-
vými dravci do boleslavských
základních škol.

INZERCE

příležitosti narození sokolích trojčat
v Mladé Boleslavi.
S maskotem a dravci se měly možnost
setkat i celé rodiny, a to během tra-
dičního Zeměfestu, kde byla dokonce
sokolí stezka. Duben zkrátka patřil
sokolům a dětem.

Maskot Soki je při návštěvě škol doslova na roztrhání. Děti z něj nechtějí spustit
ani oči, ani ruce.

Fotografie z akcí ve školách
i přímý přenos ze sokolího
hnízda sledujte on-line:

www.sko-energo.cz
facebook.com/SkoEnergo


