Projekt spolupráce LEADER – „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“

Kunínská škola zažila zábavný vlastivědný program
Kunín – Vlastivědné znalosti z regionu si ve středu 28. května osvojily děti ze
Základní školy v Kuníně. Humornou a nenásilnou formou s interaktivním programem
jim představili to nejzajímavější z oblasti Poodří a především Kunína tvůrci projektu
Zábavná vlastivěda z našich vesnic. Ten je dílem Místní akční skupiny Regionu Poodří,
která na projekt získala peníze z Evropské unie, PRV – MZe, iniciativy Leader.
Každou akci vede lektor Roman Prokeš, který také v Kuníně nejprve seznámil žáky
s historií vzniku knih. Vtipnou formou
dětem popsal, na co se v dávných dobách
psalo, když ještě nebyl papír. Kde se bere
inkoust a z čeho se u nás z domácích
surovin inkoust vlastně vyráběl. V tomto
duchu s dětmi došel až ke vzniku knihtisku
a názorně jim vše ukázal. Žáci si mohli
s panem Prokešem vyzkoušet roztavit
olovo a odlévat litery, dále tzv. tisk
z výšky, který se dělal pomocí dřevěných
destiček, vytisknout si mohli obecní znak. Žáci byli do programu aktivně zapojeni
pomocí otázek a názorných ukázek.
Dalším z realizátorů Interaktivní akce byla paní Marie Šuláková, která žákům
povyprávěla o historii obce a jejího okolí. Dále se dětí ptala na významná či zajímavá
místa, která se nacházejí v Kuníně nebo v jeho okolí. A také se žáků ptala na místa,
která jsou pojmenovány místní „hantýrkou“ – zda vědí, kde se tato místa nacházejí.
Děti se do diskuze aktivně zapojovaly.
Mimo to si mohly poskládat obecní
znak z papíru, který byl tvořen z
několika částí, tzv. puzzle. Dozvěděli
se, co je na obecním znaku
vyobrazeno a co dané atributy
znamenají. „Nejvíce je ale asi bavilo
povídání o působení hraběnky Marie
Walburgy, která na zámku založila
naprosto ojedinělou školu, na svou
dobu moderní v rámci celé střední
Evropy,“ uvedla Marie Šuláková.
Povídání o historii jim zpestřila průvodkyně z kunínského zámku Sára Alexová, která
dětem povyprávěla věci, které o hraběnce nevěděly.
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„Děti odcházely nadšené. Myslím, že je zaujal hlavně knihtisk, na němž si mohly
samy vytisknout například obecní znak Kunína. Bylo ale vidět, že je baví celý
program,“ shrnula jedna z učitelek, která děti na akci doprovázela.
Této akce se celkem zúčastnilo 88 žáků od 3. až do 9. třídy v doprovodu
vyučujících. Kromě žáků ze 7. ročníků, ti nebyli ve škole přítomni.
Jak na akci reagovala paní ředitelka Mgr. Ivana Machýčková: „Včerejší akce byla
vydařená, dětem i učitelkám se líbila“.
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