Police očima dětí - Broumovsko
Napsal uživatel Martina Váňová
Čtvrtek, 25 Duben 2019 04:02

K příležitosti letošního Dne dětí paní učitelka Martina Nosková s podporou Muzea papírových
modelů v Polici nad Metují připravila pro místní občany hádankovou výstavu na autobusovém
nádraží v Bezděkových sadech.
{jathumbnail off}
Projekt volně navazuje na loňský rok, kdy paní učitelka společně s MPM připravila v
Bezděkových sadech instalaci na téma: "Každý z nás po sobě nechává nějakou stopu". Veřejný
prostor je plný těchto stop, projekt vyzýval občany, aby přišli a udělat jeden otisk navíc.

Zároveň si projekt kladl za cíl připomenout výročí 300 let od postavení budovy č. p. 98 na
náměstí, současné radnice. Také výročí 765 let od listiny vydané "mladým králem" Přemyslem
Otakarem v roce 1253, ve které přesouvá právo pořádat trhy z Provodova do místa, zvaného
Police. No a v neposlední řadě 160 let od narození Jana Bezděka.

Letošní hádanková výstava má téma: "Chodíme ulicemi každý den, ale díváme se?" Děti z 6. A.
sledovaly místa, která denně navštěvují, kterými denně proběhnou a dívaly se, opravdu se
dívaly. Ty nejzajímavější detaily, kterých si všimly, výtvarně zpracovaly. Zároveň tak připravily
pro občany ke Dnu dětí hádankovou výstavu. Detaily, které děti našly nejen výtvarně
zpracovaly, ale také vyhledaly informace o daném místě o jeho historii a zajímavosti.

Občané Policka tak mají možnost díky 6. A. a paní učitelce Martiny Noskové prověřit své
znalosti a porovnat tak svůj pohled na svět s pohledem dětí. Celý první červnový víkend přijďte
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na autobusové nádraží a zkuste hádat co je na obrázcích.

Instalovat výstavu budou děti v pátek 31. května. Správné odpovědi prosím noste se svým
kontaktem do kavárny K(r)afárna, která je hned vedle Muzea papírových modelů. Kdo správně
uhádne nejvíce míst, bude odměněn krásnou omalovánkou, která vznikla díky tomuto projektu.
Máme připraveno 10 omalovánek.

No a pokud se vám nechce hádat, přijďte stejně, protože od pondělí si své odpovědi můžete
ověřit přímo na místě. Děti 3. června na autobusovém nádraží doinstalují fotografie s popisem
místa.

Děti, které se zúčastnily, budou odměněni malovánkou z vytvořených prací. Akce vznikla pod
vedením paní učitelky Martiny Noskové s podporou Muzea papírových modelů.
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