Podzimní a jarní dětské aktivity
Zdálo by se, že podzimní i jarní aktivity dětí
mají stejnou náplň, protože témata jsou stejná – část
dětí hraje stolní tenis v hale kulturního střediska a jiné
děti ve stejnou dobu mají keramiku v přístavbě MŠ.
Tak to ale není a taky by je to nebavilo, a když děti
něco nebaví, tak do toho nejdou. U nás tomu tak není:
v listopadu hráli stolní tenis každý za sebe, a protože
byly 4 kategorie, šance na dobré umístění byla dost velká. V únoru pak soutěžili jako
družstva, takže nejenom že se víc snažili, ale sledovali se navzájem, fandili si a společně se
pak rozdělili o vyhranou cenu.
Ani keramika se dobře nedá zvládnout naráz. Jeden den se „uplácají“ výrobky z hlíny,
ty pak musí schnout a suché se v keramické peci vypálí. Pak se teprve tyto polotovary
upravují do konečné podoby: buď se natřou glazurou a ještě jednou se vypálí, nebo se
namalují specielní barvou a nechají zaschnout a další možností je pokrytí plochy mozaikou. Je
to technika dost drahá, ale ve svém výsledku hodně zajímavá a neobvyklá. Všechny tyto
možnosti si polské i naše děti vyzkoušely díky projektu spolufinancovaného z peněz EU. Že je
o tyto činnosti velký zájem svědčí i to, že z Polska přijelo dvakrát víc dětí, než jsme původně
očekávali a v jarním termínu jich bylo ještě víc. Podle paní učitelky, která je doprovázela, jak
se řekne „Jedeme do Čech“, tak je zájem veliký. A organizátoři neměli to srdce dětem
návštěvu a tvoření u nás odmítnout.
Malým zpestřením byla návštěva komentátora a kameramana televize Polar.
Poslední aktivita třetího projektu je za námi, čeká nás ještě výstava fotografií spojená
se vzpomínkami na všechna setkání, ale i s plánováním další spolupráce. Když jsme před 4
léty začínali, šlo to zpočátku ztuha, dost jsme na obou stranách hranice museli přesvědčovat
lidi, aby se jeli podívat a obětovali hlavně svůj volný čas. Dnes už není potřeba takové
propagace, lidé vědí, do čeho jdou, že setkání jsou pěkná a že stojí za to se vypravit z domu a
něco pěkného vidět a zažít.

