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Akce ve zkratce aneb Co se
děje ve Velké Jesenici
Marta Valešová
Pro naši knihovnu byl 23. březen dnem D. Vše ale začalo již v předvečer, kdy se
knihovna začala pomalu měnit na Království písmen, které přes noc čekalo na svou první
audienci. Ta byla udělena celkem 18 dětem z mateřské školy, které se přišly s
královskými dary podívat a seznámit s knížkami a písmenky.
Po nich přišli další pozvaní - 14 prvňáčků, kteří byli čestnými a nejdůležitějšími hosty
celého dne. Nejdříve získali informace o knihách a knihovně, dozvěděli se, jak zacházet s
knihou a jak se stát čtenářem. Sami si vyzkoušeli přihlášení, zaevidování nového čtenáře
do počítače i načtení vypůjčených knih z pozice knihovnika.
To už ale přicházeli další pozvaní hosté - 15 spolužáků druhé, třetí, čtvrté a páté třídy
v doprovodu 3 paní učitelek a 8 diváků z řad rodičů. Pro velký počet hostů jsme se museli
přesunout do vedlejší zasedací místnosti, kde nejdříve paní knihovnice všechny přivítala a
seznámila je s probíhající celostátní akcí "Knihou mého srdce" a požádala, zda by se též
mohli zapojit (do prvního kola ankety naše malá knihovna zaslala skoro 50 anketních
lístků).
Dalším bodem programu byla Škola naruby, kdy žákovské knížky sice dostali
prvňáčci, ale známkovat nebo hodnotit měli své rodiče nebo ostatní příbuzné, za čtení.
Smyslem bylo, aby dospělí svým dětem četli. Jak to dopadlo, zatím nevím, jen z odezvy
známých vím, že to děti vzaly velmi vážně.
Po tomto úvodu konečně přišla ta nejslavnostnější chvíle celého dne - pasování
prvňáčků. Ti nejprve na připraveném textu museli dokázat, že jsou již schopnými čtenáři
hodnými pasování. Tomuto okamžiku již byla přítomna nejvyšší hlava obce - pan starosta,
který po této zkoušce pasoval jednotlivé děti na prince či princeznu PÍSMENKO. V
závěrečné řeči jim popřál nejen školní úspěchy, ale i mnohá dobrodružství prožitá
prostřednictvím četby knih.
Aby se ke slovu dostali i ostatní spolužáci, byla vyhlášena čtenářská soutěž
jednotlivých tříd, kdy děti z jedné třídy četly text a ostatní z nich volily nejlepšího čtenáře.
Na závěr společného setkání paní knihovnice vyhlásila ještě literární soutěž s názvem
DÍVÁŠ SE, ČTEŠ, POSLOUCHÁŠ a s novými princi a princeznami PÍSMENKY se
rozloučila. Hosté, pan starosta a prvňáčci odešli a zůstali ještě druháci, třeťáci, čtvrťáci a
páťáci, kteří si s paní knihovnicí ještě popovídali o knihách a knihovně. Po jejich odchodu
na oběd skončily naše akce ve zkratce.
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