Návštěva Vlastivědného muzea v Šumperku
24. 3. 2015 se děti první, druhé a třetí třídy dubické školy vypravily do
Šumperka do Vlastivědného muzea, ve kterém navštívily tři krásné interaktivní
výstavy.
Na výstavě Za zimních večerů si děti přiblížily život venkovského
obyvatelstva v zimních obdobích. Mohly si vyzkoušet tkát na modelech stavů, drát
peří a přenést se do dob minulých při krásném vyprávění. Některé děti si vyrobily
koště či škrabošku, jiné si zkoušely uplést provaz nebo opracovat dřevěný došek.
Několik dětí se obléklo do masopustních masek.

Radek Pilař dětem pro radost byla výstava, která se podařila uspořádat ze
soukromé sbírky rodiny Radka Pilaře u příležitosti 50. narozenin Večerníčka. S dětmi
jsme si prohlédli třicet tři originálních grafik a ilustrací, doplněné kvalitními
naskenovanými kopiemi, které také poskytla rodina umělce. Děti se podrobněji
seznámily s typickými znaky jeho obrazové tvorby, mohly si vyzkoušet dovyprávět
pomocí jednoduché animační techniky svůj vlastní příběh s Rumcajsem v hlavní roli,
pohrát si se světlem a stínem či otestovat, jak dobře znají vysílanou znělku z české
televize. Děti předvedly svoji kreativitu i při různých skládačkách i puzzlích
a vykreslily si některé tematické omalovánky. V Rytířském sále a jeho předsálí ožili
téměř všichni obyvatelé lesa Řáholce – vodníci, víly, lesní zvířátka. Nechyběla ani
jičínská vrchnost. Nejvíce z této výstavy děti okouzlil dabing, když slyšely svoje hlasy
ve zkreslené počítačové podobě, užily si mnoho legrace.

Na výstavě O včelách a lidech si děti vyzkoušely "práci včelek" a seznámily
se s jejich životem. Děti sbíraly med a pyl, stavěly vosková obydlí, zkoumaly medové
výrobky. Celé vyprávění o životě včelek bylo poutavé a přes všechny smysly
oslovující. Děti zaujaly i exponáty zapůjčené od občanského sdružení Dubická včela
Františka Vlčka.

Na závěr si všechny děti vyrobily voňavé včeličky z včelích plátů, které si
odnesly s krásnými zážitky do svých domovů.
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