Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

Evaluace – Slavnostní rozloučení se školáky – školní rok 2011/2012
„Rozlučte se, kluci, holky,
už je tady konec školky.
Na vás starší šesti let
čeká nový školní svět.“

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 jsme se v naší mateřské škole slavnostně rozloučili s dětmi, které půjdou
po prázdninách do 1. třídy ZŠ. Se školkou se loučilo 15 dětí, na všechny se přišli podívat jejich rodiče,
někteří prarodiče, sourozenci a další známí. Toto odpoledne patřilo opravdu jen dětem , které od září
nastoupí do ZŠ a s tímto záměrem bylo také připraveno a realizováno .Na začátku děti zazpívaly úvodní
píseň z muzikálu „O Budulínkovi“, a to „Pojďte s námi do pohádky“, neboť, jak připomněla paní
ředitelka Zdeňka Vávrová , školka byla ještě takovým pohádkovým obdobím.Děti ve školce poslouchaly
spoustu pohádek a také si je dramatizovaly, pohádky je motivovaly.Bohužel pohádkové období již končí,
neboť čeká škola a povinnosti .
Poté se děti představily a řekly, co se jim v naší školce nejvíce líbilo.
Následovalo vystoupení dětí, které se učily v projektu „Veselé pískání“ s paní učitelkou Dostálovou hře
na flétnu. Zahrály dvě písně a poté se všechny děti usadily a čekaly, co se bude dít, jelikož měly slíbeno
překvapení a také z rekvizit , připravených ve svátečně vyzdobené třídě tušily, že se bude dít něco
kouzelného
Po chvilce napětí se objevil kouzelník Merlin. Většina dětí se setkala s kouzelníkem naživo poprvé.
Děti se pozorně dívaly a nemohly uvěřit vlastním očím, jak se taková kouzla mohou stát.
Kouzelník do svých kouzel zapojoval děti a také přítomné hosty, odměňoval je medvídky, které sám
vyrobil z balónků. Když předvedl všechna svá kouzla, ukázal všem přítomným, jak tato zvířátka a hračky
vyrábí. Balónky tak rychle točil a připevňoval k sobě, že jsme to nemohli téměř postřehnout. Vše bylo
opravdu neuvěřitelné a kouzelné. Děti byly jeho vystoupením nadšené, hleděly doslova s otevřenou pusou
a místy i vykřikly..
Po skončení programu kouzelníka Merlina byly dětem předány slavnostní šerpy (dívky červené
a chlapci modré) a knihy na památku . Dvěma dívkám, (Zuzanka Lantové a Adélka Hendrichové)
byly při této příležitosti předány diplomy (čestné uznání), jež získaly ve výtvarné soutěži „Hasiči očima
dětí“. Šerpy, které věnoval OÚ , dětem předal a zároveň jim popřál hodně úspěchů ve škole tentokrát
místo paní starostky, pan Ing.Jiří Albrecht člen obecního zastupitelstva v Zátoru. Na závěr přednesl
jeden z nejšikovnějších chlapců ze třídy Sluníček, Petr Brettschneider báseň o loučení se školkou a
všechny děti poté zazpívaly píseň „Slyšíte, jak zvonky zvoní“. Pak opravdu naposledy
zazvonilo/nahrávka CD/.
Na závěr se samozřejmě, jako každý rok, s dětmi- školáky, vyfotografovali na památku všichni
zaměstnanci MŠ. Vyvrcholením a posledním překvapení tohoto odpoledne byl slavnostní přípitek všech
zúčastněných.
Jsme rádi, že se tato akce všem zúčastněným líbila, a že děti budou mít na co vzpomínat. V letech
předešlých jsme se s dětmi loučily na školní zahradě při tzv. „Zahradní slavnosti“. Již třetím rokem
pořádáme loučení v budově naší školy a osvědčilo se nám to. Celá akce je dojemnější, důstojnější a
vřelejší, děti, kterým je určena/ budoucí školáci/ si ji opravdu užijí.
V průběhu celé akce nás fotografoval náš pan kuchař Kamil Krmášek, tímto moc děkujeme.
Budoucím prvňáčkům přejeme samé jedničky a věřím, že na nás nezapomenou. HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Sepsala třídní učitelka Jana Kalábová a ředitelka školy Zdeňka Vávrová
V Zátoru dne 28. 6. 2012

