Pohádkový svět na ZŠ Holečkova
Vkusně vyzdobená tělocvična naší školy připravená našimi žáky na
nevšední událost pod odborným vedením Ferdy mravence. Ten se postaral i o
svižnou hudbu vybízející k tanečním kreacím a o většinu zábavných soutěží ke
zpestření čtvrtečního dne ve stylu hesla: Ferda mravenec – práce všeho druhu.
Jeho taneční pohyby byly svižné a rytmické, ale lišily se od ladných pohybů víly
Amálky, která jimi lákala přítomné děti do kola. Také ona měla pro ně
připravenou zajímavou dovednostní soutěž s překonáváním krajiny plné vody a
bažin.
Děti často potkávaly hloupého Honzu při jeho putování po světě. Tento
dobrák od kosti nejen s dětmi tancoval, ale na potkání jim rozdával vlastnoručně
nakoupené výborné a chutné buchty, které vytahoval ze svého bezedného
ranečku pověšeného na holi. Mezi křepčícími nešťastně pobíhal rozvážný pes
Jonatán, který štěkotem dával najevo, že by dal raději přednost klidnějším
činnostem. Jeho kamarádka Šebestová ho musela často krotit, i když se sama
ochotně zapojovala do všeobecného veselí.
Mezi ostatními bylo možno zahlédnout i králíka Boba, který svého přítele
Bobka nosil v klobouku stejně jako oblíbenou pochoutku – čerstvou mrkev.
Jediný zástupce mužského pokolení Červená Karkulka měla pro děti připravený
nelehký počáteční úkol. Uhodnout obsah košíčku novodobě pojaté pohádkové
postavy byl opravdu nad jejich síly. Schované předměty byly bez nápovědy
odhaleny pouze z jedné čtvrtiny.
Co je tohle za podivnou pohádku? To si jen na naší škole, malé počtem
žáků, ale velké svým posláním, připravili její pracovníci překvapení
v pohádkovém stylu v rámci maškarního karnevalu, který se konal 23. března.
Děti si celý den opravdu bohatě užily a při všech činnostech předváděly
své velkolepé schopnosti, ať už šlo o pohybové a dovednostní zápolení či o
vědomostní soutěže, to vše prokládané veselým tancem. V rámci reje masek
proběhla zcela nepozorovaně i soutěž 2 družstev – vodníků a draků, která
skončila po napínavém průběhu nerozhodným výsledkem. Ten byl spravedlivým
vyjádřením snahy všech účastníků zábavných soutěží.
Samozřejmě za každý úspěch přišla sladká odměna, ale nejdůležitější byla
určitě radost z pohybu a příjemně navozené atmosféry. Protože vítězem byl
vlastně každý, po obědě ve školní jídelně putoval do každé ruky sladký zákusek
v podobě věnečku. Byl to dar od manželů Havlenových. A nebyl jediný. Děti

byly upozorněny, že druhý den se bude při svačině krájet marcipánový dort
v podobě fotbalového míče ze stejného zdroje.
Těžkým úkolem se ukázalo i závěrečné vyhlášení nejlepších masek
jednotlivými pohádkovými postavami. Všechny dětské masky měly totiž své
osobní kouzlo a vyjadřovaly osobnost svých nositelů. Byly jim předány
nafouknuté balonky, které věnovali škole manželé Fousovi stejně jako již
zmiňované sladké odměny.
Na krásně a účelně strávený den, který budou připomínat pořízené
snímky, zbudou i příjemné vzpomínky. Právě zde mají všechny děti bez rozdílu
k sobě navzájem velice blízko.
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