Karneval 2012
Karnevale, karnevale, račte dále, račte dále.
Máme všechno na míru ,z krepového papíru. Ať letí tu vzduchem vlají, fáborky se třepetají…

Toto jsou úvodní slova básně Karneval , která se stala „hymnou“ našeho tradičního zátorského karnevalu
v kulturním domě v Zátoru v pátek 16.3.2012 a zahájila celé radostné odpoledne nejn zátorských
předškoláků a jejich rodičů.
Samotnému karnevalu však předcházela důkladná příprava.
Nejdříve se rodiče dětí MŠ sešli s vedením a zaměstnanci mateřské školy k vyřešení organizaci a provedení
celé akce. Důvodem bylo především skloubit obrovský zájem o účast na karnevale s kapacitou sálu KD a to
se podařilo.
Také v rámci vzdělávání jsme nic nenechali náhodě a s dětmi jsme se na akci pečlivě připravovali. Už čtrnáct
dní před Karnevalem jsme si v rámci týdenních plánovaných celků ve třídách vyráběli masky, zdobili
mateřskou školu, a děti II.třídy Sluníček v rámci dopoledního výletu vláčkem navštívili akci ve Flemichově
vile v Krnově “ Masopust a řemesla“Tam se o tradici oslav konce zimy dověděli více a také si vyrobili
vlastnoručně za asistence lektora karnevalovou masku..Celý karnevalový týden děti obou tříd MŠ byl velice
veselý a tvůrčí a děti velice zaujal. Ale i přesto se všichni nejvíce těšili a odpočítávali dny a noci do toho
„velkého dne„ Karnevalu v KD.

A jak Karneval probíhal?

Po „karnevalové hymně“ v krásně vyzdobeném sále se řízení celé akce ujala Agentura Charlie z Ostravy ,
která s akcí MŠ pomáhala, a kterou finančně zajistila Obec Zátor..Po přehlídce velmi pestrých a nápaditých
masek se všichni, rodiče, děti a přítomní hosté, pustili do tance,soutěžení , dovádění , které bylo spojeno s
překvapením v podobě různorodých krásně barevných atrakcí a neobvyklých úkolů.Letos všechny přítomné
ohromila obrovská nafukovací loď,která prakticky zaplnila celý sál.
Mezi tím vším zápolením všichni doplňovali energii dobrotami, které přichystali zaměstnanci školy a
nejedno dítě , a všichni se také s chutí pustili do cukrové vaty.Také nafukovací balónky , které brzy po
zahájení zaplnily celý sál ukazovaly , že na karnevale nechybí vůbec nic.
Očekávaným vyvrcholením celé akce bylo rozdělování tzv. „překvapení“ , /kdysi tombola/,které
představovali hračky a různé zábavné věci pro děti, které donesli na akci zúčastnění rodiče a místní firmy.
Očíslovanou výhru, „štěstíčko“ v podobě plyšáka, autíčka a panenky ,které dětem zakoupili rodiče , si snad
přišlo vyzvednout za potlesku všech přítomných ,každé dítě.
Celé karnevalové odpoledne se krásně vydařilo a dodnes na něj vzpomínají nejen děti v MŠ,ale i všichni
přítomní, což je nejlepším oceněním.
Věříme, že i ten příští Karneval bude tak úspěšný a vydařený , jako ten letošní.
Děkujeme tímto firmám , dobrovolníkům, rodičům a hostům Karnevalu, za to že nám na akci jakkoli přispěli
či pomohli,třeba i jen svou účastí a podpořili tak dlouhodobý záměr mateřské školy“ vytvářet kulturní
tradice v obci“.

Za mateřskou školu v Zátoru, ředitelka školy Zdeňka Vávrová

