Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál

Výlet Krnov , Návštěva divadelního představení „Odvážný Zajko“ ve SVČ Méďa v Krnově,
přebírání ceny za umístění ve výtvarné soutěži.

V pondělí 19. 11. 2012 jsme s dětmi II. třídy „Sluníčka“ speciálně domluveným
autobusem vyrazili/ 21 dětí , paní učitelka Kalábová, řed. školy Vávrová a paní školnice Volfová
/ do Krnova na divadelní představení s názvem „Odvážný Zajko“ do SVČ Méďa. Ve velkém
sále, kde byly také děti z jiných mateřských škol, nás přivítala zvířátka, a to „Krtko Prdko“ a
„Odvážny Zajko“ - herecká dvojice Zuzana Haasová a Roman Luknár ze Slovenska. Zajíc se
během putování po světě učil být smělým, odvážným a především slušným. Spolu s ním jsme
navštívili Českou republiku, Rusko, Francii, Německo a Ameriku. Dozvěděli jsme se o všem
typickém pro danou zem, zpívali jsme písně různých států, při nichž jsme si i zatancovali, např.
v Rusku kazačok a ve Francii kankán. Členové kapely „The Susie Haas“ krásně hráli melodie
těchto písní. Děti se dozvěděly, jak se v těchto zemích řeknou tři zázračná (kouzelná)
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ slovíčka (děkuji, prosím, promiň). Po pohádce dostal zajíc velkou kytici
z mrkví.
Po divadelním představení následovalo očekávané předávání diplomů a darů pro ty, jež se
umístili ve výtvarné soutěži „Člověče, hýbej se“ jež SVČ Méďa před několika týdny vyhlásilo .
Ze zátorských dětí naší MŠ se v I. kategorii na 3.místě umístila teprve čtyřletá Nelinka
Theinertová. Na slavnostní udělování cen se přijela podívat i její maminka, babička a teta. Moc
gratulujeme!
Dobrou náladu na celém výletě nám i dětem znásobila příjemná vycházka Krnovem
s prohlížením již instalované vánoční výzdoby. Počasí nám také přálo, takže jsme si to hezky
užili.Podařilo se nám tak také splnit další cíle našeho ŠVP TVP –setkávání se a poznávání
jiných lidí a cizími kultur.

V Zátoru dne 21. 11. 2012 sepsala Jana Kalábová, třídní učitelka II. třídy „Sluníčka“

