JINDŘICHOVSKÁ DRAKIÁDA
V pátek 21. září se žáci a učitelé ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice společně přepravili
do nedalekého Jindřichova, kde na ně čekal dopolední program s názvem JINDŘICHOVSKÁ
DRAKIÁDA.
Důvodů, proč se drakiáda konala právě v tento časový termín a na netradičním místě
bylo hned několik. Hlavním důvodem bylo velmi příznivé počasí, díky kterému jsme mohli
celý program uskutečnit venku. A kde jinde než na místě, kde nám příroda vykouzlila krásné
prostředí. Září není jen název měsíce, ale je to také označení něčeho, co je rozzářené, zlatavé
a zářící. A přesně takové to v Jindřichově bylo, rozzářené, zlatavé a zářící. Nic nám tedy
nechybělo a drakiáda mohla začít.
Hned na úvod si organizátorky projektového dne pro všechny připravily menší
překvapení. Tentokrát se nesoutěžilo po jednotlivých třídách, ale losovaly se týmy podle
barev. Nejprve si vylosovali učitelé svou barvu, a poté děti. Tím pádem vznikly skupiny, které
běžně spolu nepracují a o to více to bylo zajímavější.
Pro všechny zúčastněné bylastejnápravidla. Celkem byly čtyři úkoly, které obsahovaly
jak kreativní stránku, tak trpělivost a smysl pro spolupráci v týmu. Hned v prvním úkolu
musela jednotlivá družstva ukázat, jak jsou tvořivá a zručná a z předem připraveného
materiáluvyrobit draka. K dispozici měli dvě dřevěné tyčky, provázek, připínáčky, kladívko,
nůžky, papír a fixy na dokreslení. Na tento úkol navázal úkol číslo dva. V přírodě se totiž
zatoulala slova k básničce o drakovi. Skřítkové je v lese našli a dali je do obálky. Úkolem bylo
slova poskládat tak, aby básnička dávala alespoň trochu smysl a nalepit je na papír.
Předposlední úkol byl zaměřený na malířské schopnosti. Jednotlivé týmy měly k dispozici
křídy a dostatek prostoru, aby nakreslily takového draka, kterého by chtěly vidět létat po
obloze. A bylo vidět, že družstva jsou velmi kreativní a malířsky zručná. Čtvrtým a posledním
úkolem bylo dokončit celého draka, kterému chyběly mašle. Žáci a učitelé si vzali opět křídy a
obkreslili svoje ruce na ocásek drakovi.
V průběhu celého tvoření hrála relaxační hudba, která celou atmosféru ještě
zpříjemnila. Po vyhodnocení a prezentaci jednotlivých výtvorů jsme se společně přemístili
k ohništi, kde jsme si opekli špekáčky a poslechli táborové písničky. I když jsme draka
nepouštěli, protože vládlo bezvětří, věříme, že si to všichni náramně užili a budou na to
dlouho vzpomínat.
Našim šikovným učitelům a báječným dětem patří velké díky za úžasnou atmosféru!
Fotografie z Jindřichovské drakiády můžete vidět www.detskecentrumhranice.cz
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