TRADIČNÍ KARNEVAL V ZÁTORU

Také v letošním roce se v pátek 15.3. 2013 odpoledne uskutečnil v kulturním domě
v Zátoru tradiční karneval masek dětí z mateřské školy jako vyvrcholení doby masopustu a
loučení se zimou. Po tomto chmurném období se všichni těšili na akci hýřící pestrými
barvami i nápady a hlavně veselím.
Děti z obou tříd MŠ se již celý týden na karneval připravovaly v rámci týdenních
plánovaných celků a plnění RVP PV. Nejmladší děti ze třídy Koťátek jsme s touto akcí
seznamovali, protože se trošku bály neznámého. V MŠ jsme se strojili do různých převleků a
využili jsme i čepičky -masky zvířátek a při veselé hudbě si zadováděli. Hráli jsme si na
pohádkové postavy, vyráběli masky a klauny na výzdobu sálu a mateřské školy.
Se škraboškami ve tvaru brýlí s knírkem se děti rády předvedly při veselém tanci. A protože
malé děti nevěděly, co to je karneval, přejmenovaly si ho na „můj ples“.Starší děti ze třídy
Sluníček mimo jiné vyrobily masky, klaunovi vyzdobily pestrobarevně klobouk, v kuchyni
naší školní jídelny „pomáhaly“ panu kuchaři při výrobě koblížků, povídaly si o období
masopustu a hlavně se nemohly karnevalu dočkat. Abychom se do sálu vešli, rozdávaly
rodičům paní učitelky z MŠ místenky. Tak bylo zajištěno pohodlí všech. Zaměstnanci školy
vyzdobili sál kulturního domu, vše potřebné včetně občerstvení zajistili, rodiče nešetřili a
v hojné míře přinášeli dárky do „štěstíček“ a karneval mohl začít.
Karneval zahájila a všechny přivítala paní Zdeňka Vávrová, zástupkyně MŠ pro ZŠ
Zátor. Bohatý program připravila agentura Charlie pod vedením paní Leny Freyové. Několik
předtanečníků se ujalo vždy skupinky dětí a společně tančili a dováděli. Do pohybových a
soutěživých disciplín byli zapojeni i rodiče se svými dětmi a radost dětí neměla konce. Tato
agentura s námi spolupracuje již několik sezon a vždy na výbornou. Děti byly překrásné ve
svých maskách a hrdě se představovaly: „Já jsem komboj“ nebo „Já jsem plincezna a mám
klásné čevíčky“, nebo „Já jsem kocoujek v botách“ . Od modré cukrové vaty jim postupně
zmodraly pusy, což jim na kráse a roztomilosti ještě přidalo. Během programu si všichni
mohli zakoupit štěstíčka a podle čísel výherních lístečků si o přestávce přicházeli pro své ceny
a upřímně se z nich radovali.
Karnevalové odpoledne se opět vydařilo, děti na něj rády vzpomínají a již se těší na
další. Velký dík patří všem rodičům za pěknou atmosféru a veškerou pomoc při organizování
akce a všem sponzorům, kteří na tuto akci přispěli.
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