Zpráva z projektového dne – Současné umění v galerii PLATO Ostrava
Klíčová aktivita č. 4 v rámci projektu „Pod jednou střechou“
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973

Projektový den se konal dne 4. 11. 2019 od 9:00 hodin do 15:00 hodin v areálu galerie Plato
Ostrava, příspěvkové organizaci.

Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu:
Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (20 dětí + 4 pedagogové),
Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (18 dětí + 2 pedagogové),
Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (24 dětí + 3 pedagogové).
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Učitelé s dětmi z Polské republiky dojeli na místo autobusem, kde se setkali s učiteli a dětmi z České
republiky. Po radostném přivítání a snídani nastal čas na seznámení s náplní dne. Sešli jsme se spolu
s lektory v části galerie zvané STAGE, kde byl program zahájen. Děti vytvořily skupiny pomocí
barevných samolepek, které si vytáhly z připravené krabice. Byly tak přirozeně rozděleny do osmi skupin
po 7 až 8 dětech s cílem, aby v každé skupině společně pracovaly děti z polské i obou českých
mateřských škol.
Program byl zaměřen na poznávání prvků současného umění v praxi. Děti se seznámily s procesuální
kresbou, tvorbou masky, japonskými zahrádkami, živými sochami, vytvořenými obalováním dětí balicím
papírem s dokreslením detailů, pekly povidlové trojhránky k uspořádání závěrečné hostiny, ilustrovaly
pohlednici podle vyslechnutého příběhu.
Bylo vytvořeno 8 zajímavých stanovišť. Děti měly možnost tvořivě pracovat a prožívat radost
a uspokojení ze své tvorby.
1. Pečení povidlových trojhránků: děti pracovaly s listovým těstem, které plnily povidly. Hotové
trojhránky paní lektorka pekla v připravených remoskách.
2. Vytváření japonské zahrádky: děti tvořily zahrádky s využitím aluminiových misek, hlíny,
připravených sukulentů, naklíčených fazolí, kamínků a jiných přírodnin.

3.-4. Procesuální kresby (experimentální): děti s velkým nadšením zkoušely tvořit pomocí fixů
upevněných v ose CD, provázků namáčených v tuši, bublifuků, hraček zvaných „káča“, na velký arch
papíru. Také si vyzkoušely experimentální kresbu tužkou například vedením ruky kamaráda při kresbě na
společně domluveném námětu.
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5. Tvoření živých soch: Děti tvořily sochu obalováním jednoho kamaráda ve skupině balicím papírem.
Hlavu vytvořily obalením nafouknutého balónku.
6. Poslech příběhu a následná ilustrace pohlednice: Děti se účastnily velmi zajímavého úkolu.
Vyslechly veršovaný příběh o stolu v češtině i polštině a poté vytvářely ilustrace k slyšenému příběhu.
Ilustrace byla na výkrese formátu A5 v podobě pohlednice. Na každé z nich byla předtištěna adresa
jednotlivých dětí, které se projektu účastní se záměrem, poslat je jako skutečnou pohlednici, která dětem
připomene dnešní den.

7. Vytváření masky: děti měly možnost zhotovit si masku na obličej a vyzdobit si ji pomocí barevných
proužků lepicí pásky.
8. Promítání světa zvířat na pozadí bílé stěny: Děti plnily úkol s cílem, aby se dítě jako chameleon skrylo
díky své masce.
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Po obědě – hrachové polévce a rajské omáčce s masem a těstovinami, následoval klidový režim
v „uměleckém“ kině. Prostor projekce neměl klasická sedadla, byl vybaven příjemně měkkým kobercem
s podhlavníky, takže se dalo animovanou pohádku nazvanou „Až po uši v mechu“, pohodlně sledovat
vleže. Po ukončení promítání byl prostor na dokončení dopoledních aktivit.

Všechny aktivity měly velký potenciál tvořivosti. Děti byly činností velmi zaujaté, ve druhé části již lehce
unavené.
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Na závěr projektového dne se konala slíbená hostina a rozdání dárků v podobě barevných pytlíků
s výtvarnými potřebami. To bylo radosti a nadšení. Děti se aktivně zapojily do hodnocení dne, bez
známek ostychu sdělovaly své dojmy – co se jim líbilo, co se jim dařilo a nakonec jsme se všichni shodli
na tom, že se nám nejvíc líbilo VŠECHNO! Předali jsme si dárkové tašky, nastal čas loučení
a poděkování lektorům za výborně připravený projektový den. Budeme dlouho vzpomínat na den
Pod jednou střechou i Pod jednym dachem v galerii PLATO Ostrava. Děkujeme a na viděnou někdy
příště .

V Ostravě dne 4. 11. 2019
Za tým všech účastníků: Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.
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