Prvňáčkové v knihovně
Naše knihovna se už podruhé zapojila ve spolupráci se zdejší základní školou do projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Nad projektem visel dlouho otazník, ale podařilo se ho
přes finanční problémy „udržet“. Hlavní záštitu nad ním v letošním roce převzal nově SKIP –
Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
Projekt je zaměřen - podobně jako Noc s Andersenem - na podporu čtenářské gramotnosti a
ta, jak jistě víte, má v naší republice stále klesající úroveň. Podmínkou k účasti je , že
prvňáci přijdou každý měsíc do knihovny na program připravený knihovníkem. V měsíci
lednu se už uskutečnila první návštěva dvaceti prvňáků s jejich paní učitelkou. Děti se
seznámily s prostředím knihovny. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi knihovnou a
knihkupectvím. Proč je výhodnější si knihy půjčovat. Doma bychom měli mít také knihy,
které máme rádi a vracíme se k nim několikrát za život, ale tolik, kolik jich má knihovna,
doma mít nemůžeme. Těm, které jsme si nejvíce oblíbily říkáme - „Knihy mého srdce“ a
takové máme doma , ale můžeme je najít i v knihovně. Proč je v knihovně důležitá abeceda
jako ve škole ? Protože podle abecedy se knihy třídí a zařazují. Je dobré mít dobře fungující
knihovnu. Děti byly vyzkoušené z písmenek abecedy, obstály na výbornou. Zasloužily si
pochvalu. Také se dozvěděly, že knihy píše spisovatel a obrázky v nich maluje malíř –
ilustrátor. Dětem se v knihovně líbilo a při dalších návštěvách je bude čekat hra na pohádku –
třeba na Popelku, Karkulku - na ilustrátora - na knihovníka. Vyzkouší si načítání knih
čtečkou a správné zařazování knih podle abecedy. V jednání je setkání dětí se spisovatelem a
ilustrátorem. Věřím, že až se z těchto prvňáčků stanou opravdoví čtenáři, někteří z nich si
najdou cestu i do naší knihovny. Bude na ně čekat v knížkách hodně pěkných pohádek,
příběhů, dobrodružství a fantazie a zažijí hodně chvilek pohody a milých zážitků. Na malé
čtenáře od první do třetí třídy je naše knihovna dobře připravena. Již druhým rokem je
věnována pozornost nákupu knih ze série První čtení a Druhé čtení. Jsou to knihy s velkými
písmeny a obsahově vhodné pro kategorii začínajících čtenářů. Vřele je doporučuji. Velmi
pěkné příběhy jsou od známé autorky Ivony Březinové, Daniely Krolupperové, Petry
Braunové, Arnolda Lobela, Astrid Lindgrenové a Martiny Drijverové.
Na konci projektu čeká na prvňáčky za jejich námahu a úsilí zdarma knížka, kterou nelze
koupit po tři roky v žádném knihkupectví – „Komu patří škola“ - od známého dětského
spisovatele Miloše Kratochvíla.
Věřím, že se podaří projekt zvládnout jako loni, že z letošních prvňáčků budeme mít všichni
na konci června velkou radost a čtení z knih jim v budoucnu přinese hodně radosti, zábavy a
přispěje k jejich dobrému vzdělání.
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