Maškarní rejdění na ZŠ Holečkova
V pátek 3. března se chodby i třídy v naší škole hemžily spoustou masek.
Vždyť právě na tento den byl naplánován tradiční karneval. Místo výuky se
všichni žáci pečlivě připravovali na blížící se rej. Někteří si upravovali kostýmy
přinesené z domova, ostatní se oblékali do přestrojení, na jehož výrobě se sami
podíleli při práci ve školní družině.
Do pestrobarevně vyzdobené tělocvičny tak postupně přicházela řada
roztomile vypadajících zvířátek, skupina ozbrojených pirátů s vlastní vlajkou,
dokonale sladěné kovbojky, indián pomalovaný válečnými barvami, pohádkové
postavy(vodník, čert, princezna), filmový hrdina Batman i řada dalších, jako
například lékař, rytíř, či muchomůrka.
Jestliže daný den neprobíhala výuka, pak ve škole vlastně nebyli žáci a
nemuseli být ani učitelé. Přece jen se jedna paní učitelka mezi ostatní do
tělocvičny dostavila a hned se s nimi pustila do hovoru. Zanedlouho se ve
dveřích tělocvičny objevili i opravdoví žáci s aktovkami na zádech. Že by přece
jen probíhalo vyučování? Ale vždyť žáci a žákyně v retro oblecích byli ve
skutečnosti členové pedagogického sboru. To bylo překvapení a hlavně důvod
k pobavení.
Během fiktivní výuky předváděli odstrašující příklady extrémního
chování vůči paní učitelce i vůči sobě navzájem – žalování, ubližování,
posmívání, neposlušnost, nevhodné chování. Všichni s napětím sledovali, co
kdo právě provádí a zamaskované děti se zcela spontánně nechaly brzy samy
vtáhnout do děje.
O přestávkách mezi jednotlivými hodinami samozřejmě zněla
reprodukovaná hudba, která všechny bez rozdílu zvala ke společným tanečním
kreacím. Nelze přece zapomenout, že se vlastně jedná o maškarní karneval a
jistě se bude i odměňovat. Je třeba dát o sobě vědět.
A opravdu! Nejzdařilejší masky byly po zásluze podarovány zajímavými
drobnými cenami. Ale zkrátka nepřišel nikdo. Na všechny čekala sladká odměna
i pamětní list na tento vskutku zdařile a vtipně strávený den. Věřím, že velká
většina zúčastněných byla spokojena i nadšena zároveň. Všichni společně si
užili zábavy i poučení.
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