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KARNEVAL V ŠKOLE

Dňa 13.2.2009 mali deti v škole
karneval. Bol veselý, deti boli
spokojné, užívali si zábavu a záro-
veň sa tešili na týždeň prázdnin.
Ale prítomných detí bolo veľmi
málo, chýbali tam hlavne starší
žiaci z 2.stupňa, ktorí karneval
ignorovali. Ja si z mojich škol-
ských čias pamätám, že to bola
„udalosť roka“, na ktorú sme sa
veľmi tešili a dlho pripravovali. Je
ťažké vymýšľať stále nové masky,
ale neverím, že dnešné deti majú
menej fantázie.
Na karnevale bolo iba pár
rodičov. I keď je to akcia predo-
všetkým pre deti, prítomných 7
rodičov je predsa len málo. Potom
v podstate nemá kto hlasovať
a rozhodovať o víťazoch. Jeden
malý chlapec mi povedal: „Ja nie
som maska, lebo mama mi
povedala, že vyhrávajú len tie
masky, ktoré majú na karnevale
mamy.“ Je to naozaj tak? Tak ako
teda  hlasovať?  Keď som  ja  bola
v porote, dala som hlas svojmu
dieťaťu,  áno,  myslela  som   si,  že
by malo byť ocenené, pretože som
bola presvedčená, že jeho maska
je hodná odmeny. Ale taktiež
môžem zodpovedne prehlásiť, že
som dala hlas všetkým maskám,
ktoré si to zaslúžili. A najradšej by
som bola, keby vyhrali všetky, čo
ale – samozrejme – nie je možné.
Deti by nemali ísť na karneval iba
kvôli výhre, však väčšinou je to
však tak – a vždy bude. V budúc-
nosti treba systém hodnotenia vo-
pred pripraviť – hlavne, kto bude
masky hodnotiť a aké sú kritériá –
veď treba  prihliadať najmä  na
nápad a vlastnú prácu na maske.
A cenu by malo dostať každé
dieťa – za odvahu a za snahu. Tu
musím spomenúť, že každé „pre-
zlečené“ dieťa dostalo sladkosť.

O rozptýlenie sa postarali mladí tanečníci pod vedením Elišky Čambálovej.
Deti sa veľmi snažili a vidieť, že ich to baví.
Musím pochváliť pani učiteľky, ktoré sa postarali o dobrú zábavu a peknú
výzdobu (v rámci svojich finančných možností, ale všetci vieme, že na
veľkú „šou“ treba veľa peňazí!!!).
Deti sa vybláznili a na záver pomohli upratať. Dúfam, že už teraz sa tešia na
karneval na budúci rok, ktorý bude možno trochu iný, možno bohatší,
možno v kultúrnom dome, možno s lepšou hudbou...

                                                                            Z. Sisková
Predseda Rady RZ
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