Masopustní veselice

Jako každý rok se naše Základní škola a Mateřská škola Žimutice zapojila do
projektu Masopust – jeho zvyky a tradice. Jedná se o kulturní a společenskou
akci, která je mezi dětmi, žáky, vyučujícími i místními obyvateli velice oblíbená.
Tentokrát oslava Masopustu připadla na pátek 21. února. Všichni se převlékli
do masek a s napětím očekávali, jak prožijí tento netradiční den. Dopředu jsme
se na celou akci připravili. Školka a družina vyzdobila chodbu školy postavami
šašků a klaunů, nezapomnělo se ani na okna, jež zkrášlila vzhled budovy. Školáci
se nejdříve seznámili s historií Masopustu, tento název bývá též označován jako
šibřinky, fašank, končiny či karneval. Jeho původ sahá do dávné historie,
předkřesťanské oslavě konce zimy. Zajímavý je též význam hlavních masek:
Medvěd – maska s nejstarší tradicí, měl magický vliv, ovlivňoval úrodu i
plodnost
Kobyla – nesmí chybět v žádném masopustním průvodu. Tradovalo se, že
pokud nikdo kobylu nekoupí, bude ve vrcholné fázi masopustu poražena.
Smrt – představovala konec zimy
Laufer – vede celý masopustní průvod
Ženich s nevěstou -dříve se o masopustu konaly svatby
Po deváté hodině jsme společně vyrazili na masopustní průvod obcí.
Nejdříve jsme se fotili před budovou školy. Tradičně jsme navštívili místní
obchod, poštu, obecní úřad, zemědělské družstvo a restaurační zařízení, kde
děti dostaly k velkému překvapení jako ochutnávku řízečky. Každému jsme
zazpívali pro radost několik veselých písní a zarecitovali masopustní říkanky. Za
naše snažení jsme všude obdrželi sladkou odměnu. Na ochutnání jsme cestou
rozdávali místním obyvatelům výborné koblížky, které napekla paní kuchařka a
tímto ještě jednou moc děkujeme. Recept na vyžádání ráda předá všem
zájemcům.
Po návratu do školy vypukl v tělocvičně maškarní karneval. Když se děti
vytančily, nastalo představování jednotlivých masek.

Po další sérii dětských tanečních hitů se vyhodnotily nejlepší masky. Každá
maska byla odměněna drobnými cenami. Bylo velice těžké rozhodnout, kdo se
umístí na stupních vítězů.
Nejhezčí masky z mateřské školy:
1. místo: Šašek– Sofinka Jindrová
2. místo: Čertice – Evelínka Cahová
3. místo: Pirát – Mareček Zákostelecký
Čestné uznání: Ninja – Ondrášek Florián

Nejhezčí masky ze základní školy:
1.místo: Zvěrolékařka – Aneta Pavelková
2.místo: Policistka – Nela Floriánová
3.místo: Liška – Klára Kateřina Petříková
Čestné uznání : Harry Potter – Bartoloměj Pertl
U školáků rozhodovalo i vlastní představení své masky, případně zahrání
krátké vtipné scénky. Zajímavé bylo například zatčení zločince či
přestavení zvířátek s ukázkou jejich drezury.
Závěrem maškarního reje jsme si zasoutěžili. Dopoledne uteklo jako voda a
nikomu se pomalu nechtělo domů.
Poděkování patří i Obecnímu úřadu v Žimuticích za finanční podporu.
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