7. STAŇKOVICKÁ NOC S ANDERSENEM
Obecní knihovna Staňkovice pořádala dne 30. března 2012 již sedmou
pohádkovou noc s Andersenem. Připojila se tak k mezinárodnímu projektu u
příležitosti oslav 207. výročí narození dánského pohádkáře H. CH.
Andersena.
Tato akce vznikla na podporu dětské četby v rámci
Mezinárodního dne dětské knihy. Cílem „nocování“ v knihovně je vzbudit
v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab
společného hlasitého předčítání, ale také navázání nových přátelství.
V naší knihovně, resp. naproti, v obecním sále nocovalo 12 vášnivých
dětských čtenářů – vítězů březnových soutěží ve věku od 6 do 12 let. Dále 1
knihovnice, 2 tety a 1 maminka, protože se její dcerka bála sama v knihovně
nocovat.
A jak jsme se v průběhu andrsenování bavili? Naše „Noc“ byla pomyslně
rozdělena na tři části – první část – představovací, seznamovací se
s průběhem, pravidly a zvonečkem. Děti se seznámily s Hansem
Christianem Andersenem (pomocí rozhovoru, který poslala do konference
knihovna z Týnce – velice děkuji za inspiraci), pan Andersen nám přivezl ukázat své loutkové divadlo a také 4
soutěžní úkoly, které děti v průběhu večera a noci plnily. Když pan Andersen odešel zpět do pohádkového světa
a přečetli jsme si poselství českého velvyslance v Dánsku pana PhDr. Ing. Zdenka Lyčky, začala druhá část
„Noci“ – povídání, čtení, plnění úkolů, které se nesly v duchu pohádek pana Zdeňka
Milera. Připomněli jsme si 55. výročí krtečkových příběhů. Jedním z úkolů bylo, aby
děti našly v knize, kterou si v knihovně vyhledaly, co jim Zdeněk Miler chtěl tímto
příběhem říci, co je chtěl naučit. Děti se také dozvěděly, že krteček byl ve vesmíru, že ho
znají a milují děti na celém světě. Na závěr této části jsme se podívali na jeden z příběhů
o krtečkovi. Třetí část byla praktická – každoročně máme dílničku – letos
jsme vyráběli jarní dekoraci k zavěšení na stěnu. Když jsme dekorace půl
hodiny před půlnocí dokončily, rozdělila jsem děti na tři skupiny po
čtyřech a zadala další z úkolů – měly pomocí loutkového divadla sehrát pro
ostatní libovolnou pohádku – zajímavé bylo, že všechny skupiny si vybraly
pohádku Perníková chaloupka. První skupina zahrála pohádku klasicky tak,
jak je všeobecně známá. Druhá skupina ke klasice přidala trochu humorné
improvizace. Třetí skupina tuto klasickou pohádku hodně zmodernizovala. Hraní s loutkovým divadlem také
při závěrečném hodnocení od dětí, zvítězilo nad ostatními aktivitami.
Spát jsme šli skoro v půl druhé. Pohádky na dobrou noc tentokrát nečetly tety, protože už při loutkovém divadle
mi usínaly. Tak jsem si letos pomohla
moderní technologií, na webu jsem našla
jednu ze stránek, kde jsou pohádky
načteny k poslechu profesionálními herci. Já
jsem měla zatím čas vyhodnotit
andersenovské soutěžní listy. Když jsem ve
dvě hodiny zapsala poslední body, tak
jsem byla poslední, která ještě nespala.
Ráno jsme společně posnídaly,
vyhodnotily soutěž a předaly ceny třem
nejlepším – Terče, Báře a Dorce. Také
odborná
porota
zvolila
nejhodnějšího
účastníka – letos to byl Míša. Spáči
dostali pamětní průkazy, záložky, pohlednice
od H. CH. Andersena a Míša
zazvoněním zvonečku oficiálně Noc ukončil.
Za pomoc při Noci děkuji tetám Alence, Marušce, mamince Simče. Za finanční příspěvek děkuji obci a
za drobné dárky ČEZu. Za keramický zvoneček, který letošní Noc ukončil panu J. Tománkovi.
Zprávu sepsala: Jahelková Sylvie – staňkovická knihovnice 2.4.2012
PS: - moc a moc děkuji všem, kteří poskytli své materiály do andersenovské konference, velice mi to
pomohlo při čerpání inspirace, také ušetřilo spoustu času, protože jsem nemusela vymýšlet, co už někdo
jiný vymyslel…
„Už se těšíme na Noc s Andersenem 2013 ?“
Spáči: Veronika, Bára, Maruška, Adélka, Terezka, Dorka, Kačka, Natálka, Karolínka, Nela, Míša, Filip, teta
Alča – paní učitelka v penzi, teta Maruš, maminka Simona a knihovnice Sylva

