Senioři v Kravsku mají co nabídnout mladé generaci
V rámci projektu Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko se ve čtvrtek 31. 10. 2013
uskutečnilo první setkání žáků naší školy se seniory. V obci a okolí žije spousta starších lidí,
kteří se věnují mnohdy už zapomenutým řemeslům. Jejich zkušeností a dovedností jsme se
rozhodli využít a připomenout dětem řemesla, která v obci existovala odpradávna a
nezaslouží si, aby byla zapomenuta. Tvořivé dílny proběhly formou workshopu. Po celý den
procházeli žáci se svými učiteli jednotlivými dílnami. Pozvaní senioři je nejprve seznámili se
svým koníčkem, představili svoje výrobky a pak už si děti měly možnost samy něco vyrobit.
V první dílničce se drátkovalo. Tato činnost zaujala především děvčata. Paní Marie Kabelková
ze Žerůtek je naučila, jak si odrátkovat obyčejnou skleničku, hrníček, z kamínku a drátku
vytvořit třeba motýla nebo rybičku. Největší úspěch měla výroba šperků. Další dílny nabídly
žákům pletení z papírových ruliček (manželé Miroslav a Marie Drozdovi ze Žerůtek) nebo
z pedigu (pan Jiří Dvořák z Kravska). I z těchto dílen si děti odnesly domů hotové výrobky.
Cestování po Evropě – to bylo téma další dílny. Poutavé vyprávění Mgr. Aleny Šefčíkové o
navštívených evropských zemích, doplněné krásnými obrázky, mapkami, suvenýry a
zeměpisnou soutěží, nadchlo děti i dospělé. V tento den přijely do naší školy i členky Charitní
pečovatelské služby Znojmo. Děti se dozvěděly, jak mají pečovat o seniory, měly si možnost
vyzkoušet, jaký je to pocit sedět na invalidním vozíku, chodit o francouzských holích apod.
Každý návštěvník této dílny si mohl vybrat drobný dárek – růžičku, zápisník, záložku do knihy.
V poslední dílně jsme se věnovali aranžování. Vytvářeli jsme podzimní dekorace z přírodních
materiálů. Využili jsme především dýně, listí, šípky, větvičky s různými plody, kaštany, mech i
živé květy. Aranžování se zúčastnili také chlapci. Pomocí tavné pistole přilepovali na slaměný
kruh kaštany. Hotový věnec jsme dozdobili modřínovými větvičkami a šiškami. Hezké byly i
věnečky z dubových listů nebo z přísavníku tříprstého. Děvčata se pustila do zdobení dýní.
Velké plody jsme vydlabali, vyplnili mechem a aranžovací hmotou. Postupným vpichováním
různých přírodnin jsme vytvořili dvě opravdu bohatá aranžmá. Po celý den si mohly děti
prvního i druhého stupně prohlížet voliéry s andulkami a papoušky pana Františka Jordána místního chovatele. Dílničkami procházely i děti z mateřské školy.
Naše první dílny se setkaly s kladnými ohlasy jak u dětí, tak i u seniorů. Všichni jsme se
shodli na tom, že to bylo velice poučné dopoledne. Děti se naučily pracovat s různými
materiály, přesvědčily se, že i senioři jim mají ještě co nabídnout a že nepatří do starého
železa.
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se uskutečnily 2. Tvořivé dílny. Hlavním tématem našeho setkání
bylo vázání a aranžování adventních věnců. Se žáky, kteří projevili zájem o tuto činnost, jsme
se sešli už šestou vyučovací hodinu. Připravili jsme si pracovní plochu, chvojí, slaměné nebo
polystyrenové kruhy, zahradnické nůžky, vázací drát a pustili se do práce. Upevňovat
nastříhané větvičky jehličnanů na kruhovou podložku pomocí vázacího drátku zvládla nejen
děvčata, ale i chlapci. Od jedné hodiny postupně přicházeli další zájemci – maminky, a
především seniorky, pro které byla tato tvořivá dílna primárně určena.

Opletené věnce jsme ozdobili svíčkami, stuhami, šiškami, ořechy, skořicí, usušenými
pomeranči a jablíčky. Nechyběly ani kupované přízdoby.
V naší tvořivé dílně jsme vydrželi až do pěti hodin. S výsledky práce byli všichni spokojeni.
Věnečky se opravdu povedly. Po celý advent připomínaly všem příjemně strávené
odpoledne. Z celé akce jsme pořídili fotodokumentaci. Fotografie jsou vystaveny na
webových stránkách školy. Děvčata z kroužku Keramika a aranžování vyrobila čtyři adventní
věnce, které ozdobily seniorům stoly na Besedě s důchodci. Uskutečnila se v neděli 8.
prosince 2013. Žáci naší školy na této akci vystupují každý rok s kulturním programem.
Ve středu 18. prosince 2013 se od samého rána z kravecké školní kuchyně a jídelny linula
vůně vanilky, skořice, hřebíčku, citronové kůry … Chcete vědět proč? Právě v tento den se
uskutečnily v pořadí již 3. Tvořivé dílny. Seniorky Marie Jordánová, Marie Vyskotová a Anna
Jaskulová učily naše děti, jak upéct perníčky a vánoční cukroví. Akce byla naplánovaná
dlouho dopředu. Nakoupili jsme potřebné suroviny a odvezli je seniorkám. Babičky
zpracovaly těsto doma, aby se pořádně odleželo, takže ve středu ráno jsme hned mohli začít.
Netušili jsme, že výroba cukroví bude děti tolik bavit. Jednotlivé třídy se střídaly ve školní
jídelně a žáci pracovali s neuvěřitelným nasazením, nadšením a zápalem. Mysleli jsme si, že
chlapce nebude pečení cukroví bavit, ale opak byl pravdou. Někteří byli šikovnější než
děvčata. Všichni vyvalovali z těsta pláty, vykrajovali tvary, které kladli na plech vyložený
pečicím papírem, upečené perníky potírali rozšlehaným žloutkem, aby se pěkně leskly, a
lepili k sobě meruňkovou marmeládou linecká kolečka. Nejvíce žáky bavilo zdobení perníků a
lineckého pečiva. Moc se jim to povedlo. Nikdo nechtěl věřit, že je to práce dětí. Naše
seniorky se obávaly, jak později přiznaly, že všechno nestihneme upéct a nazdobit do
vydávání obědů, ale děti byly tak pracovité, jídelna připomínala včelí úl a děti pilné včelky, že
do jedenácti hodin bylo vše hotovo. Dokonce jsme si udělali i pauzu na kafíčko a svačinku pro
babičky. Jako poděkování za ochotu naučit mladé lidi něco, co možná ještě nikdy nedělali,
jsme seniorkám věnovali adventní věnce, které děti vyrobily ve druhých Tvořivých dílnách.
Obdarované babičky se neubránily slzám dojetí. Jak se nám pečení vydařilo, mohli posoudit
rodiče i ostatní návštěvníci akce Zpívání u vánočního stromu, kde jsme perníčky a linecká
kolečka zdarma rozdávali k čaji nebo ke grogu, a to častěji, protože byla pořádná zima. Oba
dva dny zpříjemnily v předvánočním čase dospělým, ale především dětem čekání na Ježíška.
V rámci realizace projektu Tvořivé dílny jsme dovybavili naši keramickou dílnu. Pořídili
jsme dvojdřez na umývání a odkládání pomůcek, zavedli jsme do dílny teplou vodu, dokoupili
jsme pomůcky na modelování, stříkací pistole, sádrové formy, licí hmotu, malířské a
modelovací kroužky, glazury apod. Žáci naší školy, kteří v současné době navštěvují kroužky
Keramika a aranžování a Keramické dílny, si už osvojili základní techniky v práci s keramickou
hlínou. Jejich dovednosti, znalosti a zručnost jsme chtěli ještě rozšířit, a proto jsme zajistili
dvoudenní kurz nazvaný Lití do forem. Přední znojemský keramik Ivo Sláma, kterého jsem
oslovila, s radostí přijal pozvání do naší keramické dílny a ochotně děti učil, jak správně
rozmíchat licí hmotu, jak ji odlít do sádrové formy, jaké další metody a postupy zvolit, aby

vznikl pěkný výrobek. Sešli jsme se hned po jarních prázdninách 24. a 25. února odpoledne.
Všechny nové poznatky a zkušenosti získané v kurzu předáme našim seniorům, a to už 25.
března. U příležitosti Dne učitelů proběhnou další Tvořivé dílny, neboť v tento den naši školu
pravidelně navštěvují bývalí zaměstnanci. Rádi ve škole přivítáme v rámci Dne otevřených
dveří i místní seniory. Naučíme je odlévat do forem. Děti i učitelé se na toto setkání velmi
těší, protože vzájemná spolupráce mladé a starší generace je vždy oboustranně prospěšná.
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