Deti pred oponou 2018.
Žiaci Základnej školy Žofii Bosniakovej z Tepličky nad Váhom a žiaci zo ZŠ Ondreja Štefku vo
Varíne reprezentovali Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na aktivite „Deti pred
oponou 2018“, ktorú každoročné organizuje Základná škola a materská škola Třanovice pod
vedením Mgr. Dávida Molitora, riaditeľa školy.
Deti zo ZŠ Varín sa prezentovali dvoma vystúpeniami:
1. vystúpenie: Otcovská rada
Samotná hra niesla v sebe sociálny podtón, ktorým si deti mali uvedomiť a učiť sa mať v úcte
a láske starých rodičov. Hra niesla v sebe nespravodlivosť krutého kráľa, ktorý starých ľudí
vyháňal z krajiny do sveta, aby tam biedne zahynuli hladom. Malých hercov vychovávala láska
a hrdinstvo syna, ktorý mal tak rád svojho otca, že sa vzpriečil tomuto hroznému nariadeniu
kráľa. Samotné vyvrcholenie, odhalenie a otvorenie očí kráľa, ktorý pochopil, že starí ľudia sú
v našich životoch veľmi dôležití, prinášalo všetkým, či už účinkujúcim, ale i divákom,
uspokojenie túžby po spravodlivosti v živote každého človeka. Vystúpenie bolo doplnené o hru
na heligónky a spev ľudových piesní.
2. vystúpenie Pod ružovým kríkom
Dej rozprávky sa odohrával v krajine chrobáčikov. Príbeh lásky Truhlíka a Lienky zaujal. Všetci
s napätím očakávali, ako sa skončí, keď Lienku rodičia prisľúbili zlému pavúkovi, lebo nemali
iné východisko, pričom sa ona zaľúbila do Truhlíka a dala mu slovo, že si ho zoberie. Ruža
z kríčka našej Lienke poradila, darovala jej tŕň, ktorým Lienka zlého pytača odohnala. Do hry
boli vsunuté ľudové svadobné melódie, upravené textovo obsahu a téme našej hry.
Deti sa hereckej úlohy zhostili veľmi dobre. Boli zanietené, hrali od srdca, vystúpenia sa
podarili a veľmi pekne reprezentovali našu oblasť. Pochválil ich aj pán riaditeľ, vyzdvihol
výchovné zameranie hier, ktoré sme odohrali.
Počas vystúpení bolo pripravené pohostenie pre všetkých účastníkov. Deti boli odmenené
uznanlivým potleskom, sladkosťami, pamätným pohárom, upomienkovými predmetmi,
diplomom a balíčkami so sladkosťami.
Spokojní a plní nových dojmov a krásnych zážitkov sme sa vrátili domov. Cesta autobusom
prebehla v poriadku, pán šofér bol veľmi prívetivý, ústretový.
Za všetky tieto zážitky sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným ľuďom z Třanovíc a
predovšetkým pánovi starostovi a pánovi riaditeľovi z Třanovíc. Naše poďakovanie patrí
aj Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina, bez ktorých by sme nezažili takéto krásne
okamihy.
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