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Zpráva:
Po celé České republice probíhal dne 23. 3. 2018 Program s Andersenem. Nejinak tomu bylo
i v Městské knihovně v Bystrém, kam se vypravila vypomoci i studijní skupina 2. VK. Program byl
propojen s pohádkami o pejskovi a kočičce.
Jako obvykle se akce zúčastnilo dvacet dětí (z řad žáků prvního stupně místní základní školy).
S našimi studenty se velmi rychle seznámily a všichni společně navázali příjemnou spolupráci.
V úvodu si zahráli hru podporující zapamatování jmen. Následně se děti rozdělily na družstvo
pejsků a družstvo kočiček, aby se dalo i sem tam soutěžit.
V rámci první pohádky o tom, jak pejsek a kočička uklízeli v domečku, mohla první soutěž
proběhnout. Děti si nasadily palčáky a na šňůru měly co nejrychleji pověsit obrázky pejsků
a kočiček. Tohoto úkolu se ujaly s velkým elánem.
Pohádka o tom, jak si pejsek roztrhl kaťata, zabrala času mnohem víc. Měla totiž dvě části. V první
části se měly děti naučit přišít knoflík, aby mohly kdykoli komukoli pomoci, ať už se mu roztrhne
cokoli. Druhá část byla spojena s tím, jak slepice ubohému pejskovi vyklovla dešťovku, kterou měl
kalhoty zalátané. Na stole byl rozložený salát a v něm gumové JoJo žížalky. Děti měly dát ruce za
záda a jako ta slepička si žížalky pěkně vyzobat. Toto nebyla soutěž, ale pochutnání. K překvapení
všech zmizel i salát.
Zlatým hřebem byly ukázky dog dancingu a základy výcviku, nad kterými jsme se vyloženě
rozplývali. Všichni. Bez výjimky!!! Pejsci v místní sokolovně náš přesvědčili o tom, že dokáží
poslouchat často lépe než děti. Ale podle slov jejich majitelek je vše o každodenním trénování.
A aby děti neměly moc elánu na zlobení, zahráli jsme si ještě na honěnou, rybičky, rybičky rybáři
jedou apod.
Po návratu do školicího střediska na hasičské zbrojnici, které se nám tentokrát stalo útočištěm,
jelikož v budově knihovny nebylo letos možné akci realizovat, začaly děti po vzoru pejska a kočičky
„péct dort“. Každý měl napsat co nejvíce věcí, které by si přál mít v dortu. Všechny děti se shodly
na tom, že dort má být slaďoučký, dobroučký a chlapci požadovali i kapičku rumu. Dort sice děti
nedostaly, ale jedna z maminek upekla moc dobrou buchtu, která jistě jejich očekávání bezezbytku
naplnila.
A nastal čas pro napsání dopisu panu starostovi, aby věděl, že se děti mají na akci dobře. Nebylo to
ale psaní ledajaké, bylo obrázkové. Obrázky byly pochopitelně z knihy O pejskovi a kočičce. Každý
byl rozstřižený napůl a děti nejprve měly najít části, které k sobě patří. Potom je měly ve dvojici

vybarvit. Nakonec je nalepily na čistý papír formátu A4 a spojily provázky. Když byl dopis hotový,
vypravili se všichni znovu ven, aby dopis panu starostovi hodili do schránky.
A pak už se četlo, četlo a četlo… Tento rok z knihy od Barbory Klárové a Tomáše Končinského
Překlep a Škraloup.
Celá akce měla velký úspěch a odměnou všem byly úsměvy na tvářích malých i velkých účastníků.
V Bystrém jsou zkrátka nejšikovnější děti a studijní skupina 2. VK je také báječná.
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