Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál

Evaluace akce „MASOPUST A PŘÍCHOD ZEMĚDĚLSKÉHO ROKU“
„Babka nese dědu v nůši, právě tak se to dnes sluší.
Vše naopak, všechno just, když je u nás masopust.“

Ve středu 7. 3. 2012 jsme se v dopoledních hodinách vydali na výlet s II. třídou „Sluníčka“do krnovské
Flemmichovy vily na akci „Masopust a příchod zemědělského roku“, kterou pořádá MIKS Krnov. Do
Krnova jsme jeli ze Zátora vláčkem. Na místě bývalé nádražní budovy, která zde již dlouho chátrala, stojí nově
opravená zastávka, u níž jsme se na památku všichni vyfotografovali. Na výlet s námi jela jako doprovod také
slečna Kateřina Vajglová. Při nastupování do vlaku nám pomohla naše paní školnice Jarmila Volfová.
Děti se do Krnova velice těšily. Ve Flemmichově vile se jim líbí. Byly zde již na výstavě řemesel a panenek
Barbie v 1. pol. šk. roku. Příjemně na ně působí všudypřítomná historie. Tato vila je velice hezky opravena,
nachází se v ní mimo jiné krásné dřevěné schodiště. Zahrada kolem této vily je rovněž překrásná.
Cílem této akce bylo seznámit děti s obdobím masopustu a zemědělského počátku jara. Pan Mgr.
Stanislav Klívar, který nás touto budovou provázel, ukázal dětem, jak se vyplétají košíky vrbovým proutím.
Děti měly možnost shlédnout semena zemědělských plodin (obilovin a plodin). Viděly také, jakým způsobem
se vyrábějí hrábě, jež jsou a byly především v dřívějších dobách důležitým nářadím pro práci na lukách a
polích. Po těchto ukázkách se děti přemístily do podkrovní části vily, kde kreslily pastelkami na rub předem
nachystaných papírových masek dle své fantazie a poté vybarvily také předtištěnou stranu masek. Přivázali
jsme dětem na masky gumičky, aby si je mohly nasadit.
Děti tato akce bavila, nikdo neměl čas ani myšlenky na sebemenší zlobení. V průběhu celého tvořivého
dopoledne panovala milá a pozitivní nálada. Při výrobě masek nás vyfotografovala paní novinářka, která pracuje
pro týdeník Region. Na závěr nás všechny
i s maskami zvěčnil náš pan průvodce. Poté jsme odjeli přímo od Flemmichovy vily zpátky do MŠ autobusem
firmy Veolia, jež byl objednán naší paní ředitelkou Zdeňkou Vávrovou jen pro nás. Děkujeme slečně Kateřině
Vajglové za pomoc s našimi dětmi, jež si jistě rády vzpomenou na tento den při hrách doma s jejich
vlastnoručně vyrobenými maskami.
Mohou je využít ke hře na Karneval, který pořádá MŠ už v pátek 16.března 2012 , a na který se již všichni moc
těšíme.
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