Projekt Masopust 2017
Stalo se tradicí, že před začátkem postní doby (tedy před Popeleční středou) žáci 1. stupně
slaví masopust – tzn. ukončí období veselí, před začátkem období postu. Všichni na sebe
oblečou pestrobarevné masky a slavnost může začít.
Letos jsme se setkali nejen s klasickými modely masek, ale pestré kostýmy některých žáků
nás zavedly do dalekého Japonska, jiné do čajové říše, některé zase do říše pohádek, mezi
piráty, do říše zvířat apod. A to vše pod vedením pilné včelky Máji.
A co že to všechno bylo…No přece masopustní tradice…nebo ostatkové…někdo by
dokonce řekl fašankové. A pokud někdo neví, co tyto pojmy znamenají, pak je škoda, že
s námi nebyl. Protože o těchto tradicích a mnohem více jsme se dozvěděli od dětí, které se
toho všeho účastnily.
Žákyně druhé třídy nám vysvětlily, co to vůbec masopust znamená a jaké tradice se s ním
pojí – třeba takový tanec s medvědem – kdo nezažil, nepochopí. Ale nejen s medvědem se
tančilo. Taneční vystoupení v rytmu Radeckého pochodu pro nás měli perfektně secvičené
čtvrťáci.
Důstojným závěrem těchto vystoupení pak byl pohřeb…nefalšovaný funus. Ale ne, nebojte
se, nikdo z nás neumřel. Pouze jsme pochovávali basu. Tento prastarý zvyk naznačuje, že
s masopustem utichnou až do Velikonoc veškeré bály a veselice až do Velké noci na Boží hod
velikonoční (odtud taky název Velikonoce). Po všech vystoupeních přišel vrchol celého
programu – vyhodnocení nejlepších masek, které bylo i letos pro hodnotící velmi složité,
protože spousta masek byla velmi kvalitně propracovaných a rozhodnout se pro konkrétní
znamenalo hodně úsilí a pečlivého rozhodování.
A abychom si naše masky nenechali jen pro sebe, následoval průvod obcí, aby všichni
věděli, že máme masopust…ostatky…nebo snad fašank…? Ať tak či onak, i letos jsme zažili
velmi krásné společné dopoledne. Díky všem, kteří se do projektu zapojili.
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