Základní škola a Mateřská škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

Evaluace – Návštěva místního kostela s dětmi MŠ o svátku Tří králů

V pondělí 7.1.2013 u příležitosti svátku Tří králů navštívily, v rámci již vytvořené
tradice MŠ , prostory místního kostela. V rámci plnění záměrů a cílů ŠVP a TVP, dětem
paní učitelky připomněly svátek Tří králů a jeho smysl vzhledem k pomoci potřebným a
chudým a návštěva kostela byla pokračováním prožitkového učení k tomuto tématu.

Návštěva byla zahájena slavnostním otevřením kostela panem farářem Mgr. Radimem
Zielonkou, který již na nás čekal a vřele nás přivítal. Byli jsme všichni velmi mile překvapeni.
Letos poprvé byly v kostele nainstalovány již tři krásné Betlémy. První Betlém byl ze dřeva, ten
jsme již v kostele viděli, ale i letos přibyly nové prvky či postavičky , letos replika zátorského
kostela, čehož si všimly i děti. Pan farář také dětem půjčil z tohoto Betléma sošku Ježíška, aby si
ho děti mohly pochovat a co nejblíže prohlédnout. U druhého Betléma, který nám celkově
připomínal domeček, děti vyhledávaly postavičky – kominíčka, pasáčka, nebo různá zvířátka.
Třetí Betlém byl vyrobený z papíru a po prohlídce jsme se před ním společně vyfotili. Starší děti
ze třídy Sluníček se také dověděly, co je to oltář, svatá trojice a něco o dalších svatých, které je
v kostele zaujaly. Všichni si také mohli vyzkoušet sedění v kostelních lavicích a všichni jsme
si zazpívali koledu Jak jsi krásné neviňátko a aktuální píseň My tři králové jdeme k Vám…
Pan farář , který byl mimochodem na naši prohlídku velice dobře připraven a s dětmi velice
pohotově a mile komunikoval ,a také nás informoval o připravené opravě kostela. Obdrželi jsme
také pozvání na další návštěvu a prohlídku několika podobných zapůjčených Betlémů v jiných
provedeních, které budou do kostela ještě zapůjčeny koncem měsíce ledna. Budeme se těšit,
vždyť to ani nemáme daleko. Kostel i fara jsou v těsné blízkosti naší mateřské školy a vlastně
denně je při svých pobytech venku s dětmi míjíme a pozorujeme. Ještě jednou za návštěvu,
kterou nám nyní v MŠ připomínají krásné výrobky dětí MŠ, obrázky a koláže k tomuto
tématu, panu faráři moc děkujeme.
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