V Liberci 3. dubna 2013

Tisková zpráva
Předškoláci z Korálku si vytančili
místo v celostátním finále
Liberecký kraj budou na přehlídce tvořivosti dětí z mateřských škol, na Mateřince, letos zastupovat
děti z liberecké školky Korálek. Celostátní finále se uskuteční v Nymburce začátkem května.
Taneční vystoupení Čokoláda v podání dětí z liberecké Mateřské školy Korálek zaujalo pořadatele
celostátní přehlídky tvořivosti dětí z mateřských škol natolik, že na celostátní finále do Nymburka
pozvali právě děti z Korálku. Za 16 let, co tato školka oblastní kolo Mateřinky v Liberci pořádá, je to už
potřetí, co se ve finále soutěže blýsknou i děti z Korálku. V Nymburku se předvedly už i v letech 2005
a 2006.
„Nominace vybírá pořadatel celostátní přehlídky, Nadační fond Mateřinka, na základě DVD záznamů
z oblastních předkol tak, aby byl program metodicky sladěný a nabídl pestrou přehlídku tvorby
předškoláků,“ vysvětlila ředitelka MŠ Korálek Vladimíra Jurigová. „Velice si vážíme, že můžeme
reprezentovat nejen naše město, ale i Liberecký kraj,“ dodala.
Oblastního kola se letos 16. března v Liberci zúčastnilo na 250 dětí z mateřských školek z celého
Libereckého kraje. Vedle čtyř libereckých mateřských škol se zde předvedli také předškoláci z Hejnic,
Českého Dubu, Václavic, Donína a České Lípy. Dohromady v liberecké ZUŠ vystoupilo 16 souborů.
Každé vystoupení mohlo přitom trvat maximálně 5 minut.
„Čokoládu jsme trénovali asi půl roku. Hudební základ tanečního vystoupení jsme poskládali z
několika známých písniček, u kterých jsme si upravili text. Chtěli jsme vyjádřit, že naše děti se mají
vzájemně rády tolik, jako milují čokoládu,“ přiblížila učitelka MŠ Korálek Alice Štefková, která s dětmi
vystoupení připravila.
Každý rok podporuje Mateřinku i Statutární město Liberec. Letos převzal na oblastním kolem záštitu
náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. „Mateřinka přináší dětem radost
z pohybu a ze zpívání, rozvíjí jejich šikovnost a učí je také, aby se nestyděly vystoupit na veřejnosti,“
řekl náměstek Svoboda.
Celostátní přehlídka proběhne ve dnech 2. a 4. května 2013 v nymburské sportovní hale.

