Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, okres Bruntál

Evaluace – „Návštěva knihovny v Zátoru“
„Co je knížka? Je to živá bílých listů hromádka.
V ní si všechno hraje, zpívá, ptáci, děti, zvířátka.“

V úterý 20. 3. 2012 v rámci Března- měsíce knihy jsme s dětmi II. třídy „Sluníčka“ navštívili zátorskou
knihovnu, která se nachází na Obecním úřadě v Zátoru. Většina dětí zde byla, jak jsme zjistili, poprvé.
S dětmi jsme si ve školce před plánovanou návštěvou knihovny hráli na knihovnu, kdy si děti půjčovaly
podobným systémem, jako ve skutečnosti ,knihy a to cíleně pohádky českých autorů , které si přinesly
z domu.Víme, že je nezbytné dětem od narození vztah k literatuře vštěpovat ,a tak máme i v naší MŠ v rámci
zajištění čtenářské gramotnosti zřízenu knihovnu pro děti a v rámci ŠVP také denně před odpočinkem čteme
dětem pohádky a dětské příběhy.
Děti už znají pojem spisovatel a ilustrátor, jména některých autorů dětských knih, jako paní Božena Němcová
či Karel Jaromír Erben.
Návštěva místní knihovny děti zcela ohromila.Tolik knížek najednou! Nevěděly, kam dříve, ale slečna Pavlína
Kadlčíková knihovnice místní knihovny, dětem vše trpělivě ukázala a popsala.Děti už ví, jak se označují knihy
pro děti, ať už próza či poezie nebo knihy naučné. Že jsou jinak se označeny knihy pro dospělé, ty jsou
rozděleny i podle oboru – technika, výtvarné umění, dějiny aj. Knihy jsou seřazeny v regálech podle abecedy.
V knihovně si děti mohou zapůjčit také dětské časopisy. Jestliže nemají doma počítač a internet, mohou na něm
pracovat v této knihovně. Děti si některé knihy prohlédly a vždy je vrátily na správné místo. Paní knihovnice
dětem vysvětlila, jak se mohou stát členy místní knihovny a jak se knihy zapůjčují. V modelové situaci si děti
zahrály na půjčování knihy, dověděly se také, co se děje, když někdo knihu zapomene do knihovny vrátit.
Dětem se v tak milém, teplém ,útulném a pohodovém prostředí, plném krásných obrázků a podnětů velice
líbilo.
Na dotaz , zda dětem čtou pohádky i rodiče doma, jsme se dověděli jednoznačnou odpověď ANO a tomu jsme
velice rádi.
S paní knihovnicí jsme se na závěr vyfotografovali ,zapůjčili jsme si rovněž dvě knihy, týkající se blížících
Velikonoc a už víme, že jsme v knihovně nebyli naposledy. Vždyť ke každému tématu našeho týdenního
plánování v rámci školního vzdělávacího programu je v knihovně tolik potřebného a je třeba tohoto využít.

Na závěr přejeme slečně Pavlínce hodně návštěvníků a MOC za návštěvu knihovny děkujeme.
Děti a učitelky II.třídy MŠ Zátor, Sluníčka.

