1. a 2. dubna se v Lužanech hledaly malované kamínky. Proč? Řádilo tu
velikonoční kuřátko. Udělalo si totiž legraci ze zaječího kamaráda a schovalo mu
po vsi kamínky, které si zajíček připravil pro své kamarády jako dárek
k Velikonocům. Kamínky byly plné jara, květů a velikonočních symbolů a nacházely
se po celých Lužanech. A protože na jejich hledání nechtěl být zajíček sám,
poprosil o pomoc své kamarády z místní základní a mateřské školy. Ti nelenili a
vydali se ztracené kamínky hledat. Společnými silami zajíčkovi objevili všechny
poztrácené kameny.
Jednalo se o velikonoční hru pro místní školáky a školkáčky, která byla
vytvořena v rámci distančního vzdělávání. Jejím cílem bylo podpořit pohyb na
čerstvém vzduchu, zdokonalit práci s mapou a předně poskytnout dětem
alternativní vyžití během netradičních velikonočních prázdnin.
Děti dostaly předem vytištěné mapky s fotografií hledaných kamenů. Všechny
kamínky byly očíslované a úkolem dětí bylo zakreslit do mapy jejich polohu právě
podle přidělených čísel. Dohromady bylo schováno 20 kamínků. Aby se předešlo
jejich poztrácení, všechny byly opatřené informací, že se nejedná o putovní
kámen, cílem tak není kamínek sebrat, odnést či přenést. Jeden kamínek se
přesto nedočkal konce hry. Protože byl ale jediný, považujeme to za velký úspěch
a jsme rádi, že zbývající kamínky zůstaly na svých místech a mohly být objeveny
všemi nadšenými hledači.
Hra sklidila velký úspěch a její dozvuky naplnily i první dny po návratu do škol.
Společně jsme si prošli všechna „kamínková“ místa a vyměňovali si zážitky
z individuálního hledání. Vyvrcholením hry bylo také předání odměny všem
objevitelům. Za účast ve hře dostaly děti čokoládové balíčky, které škole
věnovala paní Mary Baudišová. Za její dar velmi děkujeme.
Velké poděkování patří rovněž všem rodičům, kteří hru podpořili vlastní účastí
a doprovodili při hledání menší děti.
Věříme, že si hru všichni zúčastnění užili a že příští akci určenou žákům a
jejich rodičům budeme již moci prožít společně.

