Evaluace- Návštěva tříd MŠ Zátor v místním kostele u příležitosti svátku Tří králů 2014
I v letošním roce,/ přesně dne 8.1.2014/ stejně, jako již v několika předešlých letech, byla
tradičně první akcí MŠ v novém roce, návštěva místního kostela.
V rámci ŠVP a TVP , dětem paní učitelky již v předchozích dnech připomněly svátek Tří
králů a jeho smysl vzhledem k pomoci potřebným a chudým. Návštěva kostela byla vlastně
pokračováním a vyvrcholením získávání informací o tomto tématu. Zcela tak bylo
realizováno i tzv. prožitkové učení .
Poučení z organizace minulých let , jsme navštívili kostel rozděleni do dvou skupin. Nejdříve
kostel navštívily děti I.a II.třídy, Koťátka a Štěňátka, pak v delším časovém rozsahu také
nejstarší děti MŠ, děti III.třídy MŠ, Sluníčka.
Něco o návštěvě dětí I.třídy sdělila paní učitelka Štefková:
Návštěva místního kostela byla pro některé děti novou zkušeností. Ze strachu z nepoznaného
se objevily i slzičky, ale pan farář děti svým poutavým vyprávěním zaujal .Vyprávěl jim u
dřevěného betlému o historii Třech králů , děti zdobily stromeček slámovými ozdobami a na
závěr si děti zazpívaly koledu.
Takto přispěla pár větami o návštěvě kostela za II.třídu MŠ Zátor paní učitelka Dostálová:
Také naše Štěňátka navštívila zátorský kostel , aby se na závěr vánočního období potěšila
krásou ze dřeva vyřezaného betléma .Pan farář nás společně s mladšími kamarády z I.třídy
přivítal a děti si prohlédly a některé i ohmataly sošky Tří králů, zdobily vánoční stromeček
slaměnými ozdobami a prohlédly si dary Tří králů – zlaté předměty-talířek a kalich, osahaly si
pryskyřici , která se používá na výrobu kadidla nebo myrhy.Společně jsme si zazpívaly
koledu a popřáli mnoho štěstí do nového roku.
Děti III.třídy trávily v kostele nejdelší dobu.Zajímalo je úplně všechno.
Překvapeny byly z velikosti a zlatého zdobení interiéru kostela, krásných velkých soch
svatých , poprvé viděly píšťaly varhan, křtitelnici, sluncem osvícená vitrážová
okna.Obdivovaly lustry plné světel a také počet osvětlených stromečků. Zvláštní výklad děti
s učitelkami vyslechly u stolečku se symboly-dary Tří králů a u ze dřeva vyřezávaného
betléma, jehož postavičky, Tři krále, si mohly děti i podržet, stejně jako pohladit Ježíška. Pan
farář představil pozlacené sochy a snad nejvíce děti zaujalo Boží oko a sošky andělíčků a
také nám ukázal aktivaci kadidla, jehož vůně „šla“ s námi až do školky. Při zkoušce posezení
v modlitebních lavicích si děti zazpívaly koledu“ My tři králové jdeme k vám“ .Pan farář byl
velice potěšen tím, že jsme děti naučily píseň celou. Zpěv se slavnostně nesl celým kostelem,
neboť si pro nás pan farář připravil i mikrofon .
Na závěr musím velmi ráda konstatovat, že naše návštěva kostela byla tím nekrásnějším a
nejdůstojnějším rozloučením s vánočním časem. Panu faráři vyslovuji velký obdiv a
poděkování za chvíle v kostele a také za jeho vzornou přípravu na naši návštěvu.
Za MŠ Zátor Zdeňka Vávrová

