Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa:
jak každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“.
Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Detský karneval v tomto čase je milou
tradíciou. Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s
anjelikmi, zvieratkami, pirátmi, motýlikmi, lienkami a mnohými ďalšími rozprávkovými
bytosťami. Obdobie očakávania a prípravy masky vystriedal deň, na ktorý deti netrpezlivo
čakali. Tak tomu bolo aj v Materskej škole Veľké Ozorovce, kde sa v priestoroch kultúrneho
domu obce uskutočnil fašiangový karneval.
Deťúrence sa na karneval tešili už od prvého oznamu, keď sa dozvedeli, že 2,02,2020 sa
v našej obci bude konať karneval. Celý týždeň sa deti pripravovali na túto fašiangovú
slávnosť – učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, učili sa básne, piesne,
vyfarbovali šašov. Aby sa deti na karnevale cítili príjemne, pani učiteľky im vyzdobili sálu
kultúrneho domu veselými rozprávkovými postavičkami, girlandami a balónmi.
Rodičia doma spolu s deťmi zhotovili rôzne masky a premenili svoje detičky na šašov,
kráľov, princezné, rôzne zvieratká, ale mali sme tam aj popcorn, palmu, práčku, sušičku,
kovbojov...
Jednotlivé masky hneď v sále kultúrneho domu privítali dvaja šašovia, ktorý ich počas celého
karnevalu sprevádzali a zapájali masky do rozhovorov, tancov a veselých hier.
V úvode pani starostka Alena Kováčová privítala krásne masky a ich rodičov, ale aj všetkých
prítomných a popriala im príjemnú zábavu. Nezabudla podotknúť, že pre najkrajšie masky
pripravila aj krásnu odmenu v podobe vecných cien, ktoré bude vyberať sedemčlenná porota.
Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek za doprovodu zabávačov, začala tá pravá
fašiangová zábava, v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci za doprovodu detskej disko hudby . Do
tanca sa pridali aj rodičia detí, ktorí sa s nimi na parkete pozvŕtali.
Počas karnevalu sme nezabudli ani na malé občerstvenie- ,,malú hostinku“ ako to volajú deti,
na ktorú sa vždy veľmi tešia. O všetko sa postarala pani školníčka Viera Hlebašková, ktorá im
pripravila chutné karnevalové šišky s džemom a cukrom. Atmosféra počas celého karnevalu
bola výborná. Všetky masky boli nádherné, originálne a jedinečné.
Až nadišla dlho očakávaná chvíľa, kedy pani starostka začala odmeňovať masky vecnými
cenami na základe hodnotenia poroty. Odmenených bolo pätnásť dievčenských a pätnásť
chlapčenských masiek. Prvú cenu získali v kategórii dievčat Dominika Olajošová v maske
práčka a v kategórií chlapci Ivan Kováč v maske popcorn. Všetky neocenené masky dostali
sladkú odmenu. Záverečným klincom večera bola cena starostky - krásna okrúhla torta –
ktorú vyhral chlapec Dávidko Podolák v maske huslí.
Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili
jedno čarovné popoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky, preto im všetkým
ďakujeme za vytvorenie tejto príjemnej fašiangovej atmosféry pre naše deti.

