
 

 

 

Maškarní ples 

V pátek 26. 2. 2021 jsme v rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ 

uspořádali v prostorách tělocvičny a tříd I. stupně  maškarní ples pro 59 dětí. Akce byla připravena 

za pomoci vychovatelek školní družiny, vyučujících na I. stupni, asistentek pedagoga a rodičů.  

Tentokrát byly přípravy náročnější kvůli dodržení všech opatření spojených s covid -19.  

Vzhledem k tomu, že rodiče v této těžké době do školy nemůžou, podíleli se doma na přípravě 

kostýmů pro své děti a také na výzdobě, čímž zajistili to nejdůležitější – karnevalovou atmosféru. O 

ostatní se postaraly paní učitelky dětí 1. a 2. třídy, které překvapily děti také svými kostýmy a 

připravily karnevalové úkoly po celé dopoledne. Přidala se k nim i třída 4.A s paní učitelkou a to 

distančně. Děti si vzájemně ukázaly prostřednictvím kamer své kostýmy a také si na dálku udělaly 

módní přehlídku kostýmů a hodnotily se. Každý kolektiv si sám určil své nejlepší masky a těch bylo 

opravdu hodně. Za to patří velké poděkování rodičům.  

V průběhu dopoledne se každá třída zvlášť (kvůli dodržení bezpečnostních opatření) přesunula také 

do tělocvičny. Tam na ně čekaly paní asistentky a vychovatelky školní družiny. Děti plnily různé 

úkoly, stavěly kostky, řešily kvízy, házely balonkem, navlékaly korálky…. Nakonec si všechny děti 

vybraly  za své snažení a aktivitu odměnu.  

Přes všechna opatření a dodržování hygienických nařízení si troufám říct, že se akce hodně zdařila 

a odměnou pro nás dospělé byly radostné a spokojené děti. Děti si dopoledne opravdu užily. 

Společně si zasoutěžily, užily si program, získaly odměny a  diplomy za nejlepší masky. I když byl 

tentokrát karneval bez tance a zpěvu, byla to akce velmi uvolněná a děti na chvíli zapomněly i na to, 

že musí mít roušku, kterou jim v mnoha případech nahradily jejich kostýmy.  

Bohužel tato akce byla pro děti zase na delší dobu tou poslední. V pátek 26.2.byly z důvodu 

opětovného uzavření škol děti společně ve škole na nějaký čas naposled. 

Velké poděkování patří všem zúčastněným.  

R. Šandová 

 

 

 

 


