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Moje oblíbená hračka
Starší lidé jsou často znevýhodněni oproti mladším spoluobčanům. Velkou roli hraje
zdravotní i funkční stav, osamělost, případná sociální izolace. Děti ze Základní školy
Majakovského se vlastním přičiněním snaží vyplnit čas seniorům, kteří žijí domovech
s pečovatelskou službou a v Centru sociálních služeb v Prostějově a často jsou odkázáni na
pomoc druhých. Pravidelně pro ně pod vedením paní Naděždy Kalábové připravují
vystoupení a již druhým rokem pro ně uspořádaly literárně–výtvarnou soutěž.
Uvědomováním skutečností o životě je základní myšlenka, která nás dovedla k zamyšlení, jak
udělat radost lidem, kteří to potřebují. Proto se snažíme o realizaci nového nápadu – projektu
Zpátky do školy, kdy ve spolupráci se sociálními pracovnicemi umožníme babičkám
a dědečkům, kteří projeví zájem, být s námi dopoledne během výuky v naší školičce.
Děti, ze Základní školy Majakovského 1, odchovány nejmodernější technikou, uspořádaly
soutěž seniorům na téma: Moje oblíbená hračka, jejíž cílem bylo - dozvědět se o dnes již
možná zapomenutých a neznámých hračkách nebo dětských hrách.
Do soutěže se mohl přihlásit ten, kdo se chtěl vrátit zpět do svých dětských let,
a zavzpomínat, která hračka byla v době, kdy byl ještě dítě ta nej a zůstala uložená v paměti
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a vzpomínkách. Děti byly velmi zvědavé a moc se těšily na soutěžní práce. Málo které dítě si
dokázalo představit, že v době, před několika desítkami let měly děti pouze jednu hračku nebo
také žádnou. Když přišly první příběhy, děti naslouchaly jejich čtení a bez jediného slova,
vnímaly s údivem popsané příběhy, které jim babičky a dědové poslali.
Babičky a dědečkové mají mnoho zážitků, vzpomínek a životních zkušeností, které jsou pro
nás ostatní velmi zajímavé a poučné. A proto jsme byli moc rádi, když se s námi babičky
a dědové podělili o vzpomínky z doby, kdy byli ještě malí.
Díky příběhům, které školáci z Vrahovic obdrželi, si vytvářejí vnímavý vztah k životu,
poznávají, jaké měli hračky a jaké hráli hry dnešní babičky a dědové.
Nové poznatky a zkušeností, vybízí děti k zamyšlení, směřují k rozvíjení mezilidských
vztahů, vnímání okolních skutečností.
Děti se prostřednictvím životních příběhů a vzpomínek babiček a dědečků dozvěděly, jaké to
bylo v době jejich mládí. Zjistily, že dříve děti chodily více do přírody, s kamarády hrály
míčové hry na volné louce, i blízko cesty, na silnicích nejezdilo tolik aut, povídaly si a neměly
tolik hraček, jako děti dnes, nebyly počítače a děti trávily většinu času venku se svými
kamarády. Scházeli se každý den odpoledne, poté, co splnili své úkoly, které jim jejich rodiče
přichystali. Někdo se staral o zvířata, někdo o sourozence, na jaře hodně dětí pomáhalo s prací
na zahrádce. Plely záhonky, sázely přísady, zalévaly. Hodně musely pomáhat rodičům, kteří
chodili do práce a vraceli se pozdě domů.
Do soutěže je přihlášeno 53 psaných prací, 79 kreslených a malovaných, 5 prostorových
a několik fotografií hraček. Nejstarší soutěžící mají 90 roků.
Poděkování patří paní náměstkyni primátora Aleně Raškové a paní Ivaně Frýbortové z Povodí
Moravy, za poskytnutí drobných dárků pro seniory.
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