3, 2, 1 Start!
Pohybově umělecká aktivita
v MŠ Šafaříkova dne 24. 5. 2017
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Mateřská škola Šafaříkova byla ve středu 24. 5. 2017 místem, kde se konalo další setkání
dětí a pedagogů zapojených v projektu přeshraniční spolupráce „3, 2, 1 Start!“. Na akci
jsme se opravdu z mnoha důvodů těšili. Jednak na opětovné setkání s našimi novými
kamarády a také na zajímavý program pohybově umělecké aktivity. Ten zahrnoval taneční
show – přehlídku hudebně pohybových vystoupení dětí z jednotlivých mateřských škol
(MŠ Lechowiczova, MŠ Šafaříkova a Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej, Gmina
Głubczyce), koncert profesionálů – hudební skupiny Jumping Drums a také společný
piknik na školní zahradě mateřské školy. Přípravy všech mateřských škol byly opravdu
pečlivé. O tom jsme se mohli přesvědčit hned v úvodní části programu, kdy jsme si po
krátkém odpočinku, chutném občerstvení a slavnostním zahájení, vystřihli neuvěřitelná
taneční čísla, která zvedala diváky ze židlí a nutila je bouřlivě fandit i tleskat do rytmu.
Také vystoupení skupiny Jumping Drums slibovalo báječnou podívanou, ale očekávaný
hudební zážitek nám trochu pokazilo počasí. Kapky deště nás ze školní zahrady zahnaly
dovnitř budovy a bubnování jsme si neužili tak, jak nás v úvodu navnadilo – kdy děti
mohly bubnovat, tančit v rytmu skladeb a užívat si legrácky i vtípky hudebníků! Program
jsme tedy trochu uzpůsobili změněným podmínkám a společné setkání jsme si užili
navzdory dešti. Místo relaxace a pikniku na školní zahradě jsme po obědě nabídli dětem
společné hry uvnitř, ale když se počasí umoudřilo, vyběhli jsme nakonec i na chvíli ven
do zahrady. A věřte, že přes poměrně náročný program, nebyla na dětech znát žádná
únava. Jízda na koloběžkách, taxi trojkolkách i sportování na lanové dráze je natolik
nadchlo, že se jim ani nechtělo zábavu ukončit a loučit se. Na úplný závěr pohybově
umělecké aktivity jsme jako překvapení zařadili krátké vystoupení dívčí taneční skupiny
Beat up – milk. Pak už jen závěrečné „ahoj“ a „cześd“, předání malých dárků (dřevěných
píšťalek), za zvuku hlasitého pískání nástup do autobusu a hurá domů…
Projekt „3, 2, 1 Start!“ pomalu vrcholí a nás čeká poslední společné setkání – tentokrát
v Polsku v Głubczycích. Tak snad už pro tentokrát bez deště a zamračené oblohy, protože

sportování a venkovní hry ve stájích i jízda vláčkem městem, bude určitě „třešničkou“ na
našem pomyslném projektovém dortu a báječným zakončením projektu přeshraniční
spolupráce!

