Извештај поводом карневала за Дан града

Ученици 1/4 су учествовали у карневалу за Дан града. С обзиром да је тема била 200 година постојања Крагујевца као престонице и његове знаменитости, било је мало
теже испланирати све, али на моје велико одушевљење, у сарадњи са родитељима
који су помогли, моја идеја је реализована.
Замисао је била да Крагујевац представим кроз векове, како је шта било изграђено од
1818.г када је град постао престоница XIX век, до данас (XXI век). На краћем
родитељском састанку сваки родитељ је изабрао у складу са својим могућностима
шта може да направи (од објеката које сам издвојила везане за сваки век). (19.векМилошев конак, Театар Јоаким Вујић, Прва гимазија, Први суд, пошта, 20. векмуп/општина- Споменик V3, Музеј 21.октобар, Акваријум ПМФ, Стадион Чика Дача,
Факултети, Црвена Застава, Железница, Музичка школа, Хилодром, Мома
Станојловић (ученик је имао кацигу коју је он носио као пилот узету из музеја за ову
прилику пошто се школа зове по њему, као један од знаменитих личности Крагујевца
и 21.век- Фиат, Плаза, Позориште за децу, Знемените личности Крагујевца. Урађени
су и транспаренти за сваки век и шта ко представља, па су 4 родитеља била
волонтери који су их носили. Школа је урадила и мајце које су сви учесници носили.
Припреме су трајале преко 10 дана, тако да смо на крају уз свакодневну размену
идеја и сарадњу успели све да направимо. Учествовали су сви ученици, на моју
велику радост, без обзира што су имали обавезе и славу тог дана. 4.5.2018. је била
генерална проба, када су и гостовали у уживо програму на Првој телевизији, уз
научену кореографију плеса који се изводио у поворци.
Деца су била одушевљена и једва чекала када ће бити караневал. Једини смо од свих
школа били оригинални и у складу са темом, тако да смо одушевили и публику и
жири, који није крио одушевљење када смо били на бини и освојили прво место за
групну маску. Награда је бископ и водичка тура кроз Крагујевац.
Ово је био један велики заједнички успех и деце и школе и наравно наставићемо да
их правимо још!
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