V měsíci dubnu, konkrétně 22., slaví svůj svátek všechny
knihy. Ani my jsme nezapomněli, a abychom si Den knihy náležitě
užili, věnovali jsme se knize, písmenkům, pohádkám a všemu, co
s knihou souvisí, celý týden, a to od 20. do 24. dubna. V tomto
týdnu si také každé z dětí mohlo do školky přinést svou
nejoblíbenější knížku, o které jsme si pak chvilku všichni společně
povídali.
Týden jsme zahájili divadelním představením, kterým bylo ztvárnění pohádky ‚Pták
Ohnivák a liška Ryška‘. A protože základem knih jsou písmenka, hned zrána jsme si je
procvičovali – skládali jsme barevná víčka z PET-lahví na vystřižená písmenka, z písmenek
skládali slovíčka podle předloh, určovali slova, která začínají stejným písmenkem, písmenka
jsme zkoušeli napsat, z kaštanů se děti pokoušely poskládat svá jména, při písmenkovém
pexesu hledaly počáteční písmena, kterými začínaly názvy věcí na obrázcích, vyráběli jsme
záložku do knihy, hráli si na knihovnu a mnoho dalšího. Abychom si zasoutěžili, pomocí
pohádkového

kvízu

jsme

ověřovali

naše

znalosti

českých

pohádek.

A protože kniha má i svou historii, připomněli jsme si, jak to bylo kdysi, když písmo
neexistovalo, a do plastelíny jsme ryly obrázkové vzkazy. Písmenka jsme psali do písku
a dokonce je jedli – ale nebojte, jen ta, které si děti předtím samy vymodelovaly
z marcipánové hmoty. Činností bylo nepřeberně…
Ale co by to bylo za oslavu bez návštěv! Proto jsme se vydali do místní obecní knihovny,
kde nám paní knihovnice pověděla základní informace o tom, jak to v knihovně funguje,
ukázala nám čtenářský průkaz, provedla mezi knihami a prozradila jejich zařazení. Další den
nás pak přišli na zahrádku navštívit naši páťáci ze základní školy, kteří s sebou přinesli knihy,
ze kterých nám předčítali. A po obědě? To nám celý týden chodili do školky číst naše šikovné
maminky či babičky – to abychom měli sladší spaní.
Co dodat závěrem? Snad už jen připomenout slavný citát a těšit se na další Den knihy
s pestrým programem.
„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.“ (F. Mauriac)
Mgr. Markéta Doláková
učitelka ZŠ a MŠ Tršice

