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Prázdninové počteníčko v knihovně
Jana Albrechtová
Letošní letní prázdniny byly vlastně všelijaké: často bylo pod mrakem, když zrovna nepršelo, jen závěr srpna se
způsobně zařadil do vedřin. A tak, hlavně kvůli těm pošmourným dnům, možná, tu byl nápad paní knihovnice Věry Zaňkové v
častolovické knihovně inspirovaný nedávným knihovnickým školením. Co takhle sezvat děti na posezení s knížkami,
tvořeníčky i jiným dováděním?
Od myšlenky nebylo daleko k zvacím plakátkům u nás i v okolí, jakož i k esemeskám čtenářkám-babičkám, ať vyšlou
svá vnoučátka. Po šest pondělků se vždy od 9 do půl dvanácté sešlo nejprve pár, posléze pak počet rostl, předškoláčků, i
mladších školáků přibývalo. Byly to děti nejen z Častolovic, ale i okolí.
A knížky, které si paní knihovnice pro čtení a další nápady podle nich připravila? Tam, kde žijí divočiny, Filipova
dobrodružství, Inzerát na sny, z Lingvistických pohádek byla vybrána Pohádka ananasová atd.
Děti se zprvu navzájem představily, pak naslouchaly četbě, prohlížely si obrázky a pak si mohly třeba z krabice vybrat
postavičku, zvířátko či jiný předmět, které se v textu vyskytly. Dramatizovaly děj, vymýšlely další příběhy. Ocitly se v letadle ze
šátků a letěly na ostrov zdraví, to když bylo vedro a děti mohly být na trávě před budovou. A vevnitř mohlo dojít na tvořivou
práci ruček pod vedením paní knihovnice, povídání, pitíčko i zakousnutí se našlo a legrácek plno. Dokonce si jednou venku
zahrály prastarou hru na sochy a podvodného zákazníka i s honičkou, zpívalo se, zkrátka dětičky si celá dopoledne pořádně
užily.
A že se tahle setkání líbila i několika maminkám i babičkám, které přišly doprovodit nejmenší, dvouapůlleté účastníky,
o tom svědčily usměvavé tváře. Proslýchá se, že paní knihovnice má na příští léto pro děti další překvapení. Tak jí popřejme,
ať jí nápad vyjde. A jestli ano, tak se, častolovické děti, máte na co těšit. Bude nejen počteníčko!
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