
Duben ve čtenářském klulru
Pest4l a bohat.ý, takoÚ byl program

ve čtenářském klubu v měsíci dubnu,
kdy čtenářský klub pořádal několik
akcí nejen pro své členy. Začali jsme
4. dubna dnem otevřených dveří, kdy
členové čtenářského klubu mezi sebe
pozvali své spoluŽáky, kamarády, rodi-
če... Zpestřením bylo představení lout-
kohereckého krouŽku, pod vedením
Romany Hlubučkové. Hojná účast do-
brá nálada a zvídavost návštěvníků klu.
bu nás potěšila.

Po proŽi!ých velikonočních svátcích
mezi nás 22. dubna přijel pan Robert.
Pro děti se změnil v roztomilého, tro-
chu potřeštěného klauna. Tentokrát by-

ly pozvány nejen děti ze čtenářského
klubu, a|e ir'ybraní Žáci 1. třÍd školní

Pro žá|<y 4. ťíd a členy čtenářského
klubu jsme 29. dubna uspořádali be-
sedu se spisovatelem MiloŠem Krato-
chvílem. Děti se na návštěvu poctivě
pňpravily' Za pomoci Školní knihovny,
městské kni-
hovny nebo
knihovnič-
lq've čtenář-
ském klubu
si r'yhledaly
knihy, které
MiloŠ l{rato-
chvíl napsal.
Pan Krato-
chvíl byl vel-
mi miýr,tip-
ný, rozuměl

dětské duŠi. I kdyŽ ve sr'ych knihách
nepouŽívá témata bezduchých počíta.
čoÚch her, hororu nebo násilí' jehož
je odpůrce, přesto zaujme sr,ym neotře-
lým ltipem a znalostí dětského světa.
S grácií a vtipem odpověděl také na
všechny všetečné otazrtý. Děkujeme za
pňjemně strávený čas.

Jsme rádi, že dil<y Čtenářskému k]u.
bu mají děti moŽnost poznat ruzné ob-
lasti spojené s knihou a proŽitky s ní.
Mělijsme a doufám' že ještě budeme
mít moŽnost se setkat s lidmi, kteň v té-
to oblasti něčím lynikají a mohou dát
nejen dětem mnoho uŽitečných poznat.
kú a zažitkŮ. A tak si přejme, aby tako-
yý pestqý měsíc nebyl poslední.

Martina Drtinová
koorclinátorka ČK

Mi]oš KrgtochvÍl
foto MatějBatha

Beseda se spisovatelem Mi]ošem KratochvÍ]em
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druŽiny. Představení mělo velmi hluč.
ný a temperamentní ráz. Děti se totiŽ
užasně baúly. ohromně se smály,t,yska-
ly a jedno přes druhé radily klaunovi
v jeho počínání. Na závěr každému
z nich udělal z balónku zvířátko: myš-

ku, jezevčíka, žírafu nebo papouška.
Místnost opouštěl s písní na rtech. Dě-
ti si ještě dlouho o tomto r,yjimečném
setkání qpnívěly. Rozhodli jsme se klau-
novi nakreslit obrazl<y z jeho r,ystoupe-

ní. Než jsme obriizlg' odeslali, uspořáda.
li jsme soutěŽ, kde všechny děti dostaly

alespoň malou odměnu.
V rámci Světového dne knihy

(23. dubna)jsme si vzpomněli také na
naŠe zaČínajíci ctenáře z I. tnd. C|'enár-

ský klub a školní knihovna r,yhlásily
rrytvamou soutěŽ na téma Moje nejob-
líbenější kníŽka. SoutěŽe se zúČastrri-
ly vŠechny tň prvnÍ tňdy. Porotou byla
r,ybrána vŽdy 3 dílka zkaždé třídy. Ale
nejen ta, ale všichni zúčastnění dosta-
li drobnou odměnu.

Ncívštěvo klourla ve čtenqřském k]ubu


