Velikonoce v Mateřské škole Ostrá
Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou jara. Poslední březnové dny jsme
využili k přípravě na oslavu těchto svátků. Děti malovaly a zdobily vyfouknutá vajíčka,
vyráběly ovečky, zajíčky a kuřátka z papíru a velikonoční přání pro rodiče. Naučily se několik
tradičních velikonočních koled a písniček. Také jsme si povídaly o historickém původu
Velikonoc, jejich průběhu a významu velikonočních symbolů.
Aby si děti mohly udělat lepší představu o tom, jak Velikonoce trávili naše babičky a
dědečkové, navštívili jsme ve středu 1. 4. 2015 Skanzen v Přerově nad Labem, kde probíhala
tradiční velikonoční výstava "JARO NA VSI". Děti se při prohlídce historických chalup
seznámily s různými starými zvyky a obyčeji, které po celé jaro provázely život venkovského
lidu v kraji, ve kterém žijí. Výstava začíná zabíjačkou a „šplochanem“ (zvláštní krajovou
zábavou) a pokračuje průvodem na konci masopustu. Pak následuje čtyřicetidenní
předvelikonoční postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením
smrtky či přípravou na „pašijový týden“, který je poslední před Velikonocemi a vrcholí
Božím hodem velikonočním a Velikonočním pondělím s pomlázkou. K pomlázce se
vztahovala i velká výstava kraslic a velikonočních dekorací. V jiné části muzea děti poznaly
význam poutí a zábavu kolem stavění májů u plotů chalup.
Asi nejvíce se dětem líbila prohlídka školní třídy a kabinetu pana učitele.

Ze všech

vystavených předmětů děti zaujala tabulka s křídou a rákoska, kterou z prostředí své školy
neznají a rády si poslechly, k čemu vlastně sloužila.
Vstupné bylo dětem hrazeno z výtěžku akce " Vítání Adventu v Ostré", které MŠ daroval
Obecní úřad Ostrá. Děkujeme.
Celý velikonoční týden jsme zakončili přespáním v naší školce a nočním hledáním pokladu,
který země vydává pouze o Velikonocích, a to jednou za sto let. Děti řešily různé připravené
úkoly, rébusy a hádanky, ve kterých získávaly indicie ke kouzelnému heslu, které jim otevřelo
noční cestu za pokladem. Celé dětské snažení bylo korunováno připravenou hostinou z
dobrot, které jim maminky připravily a napekly. Maminkám za pomoc tímto také děkujeme.
Děti a zaměstnanci MŠ Ostrá

