
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

„Čtvrtá výstava předškoláků v knihovně“ 
 
Předškolní kluby NADĚJE a Městská knihovna v Písku zahájily čtvrtou výstavu 
dětí. Práce i fotografie dětí ze spolupráce v knihovně či z činností předškolních 
klubů je možné si prohlédnout u dětského oddělení v prvním patře knihovny. 
V úvodu vernisáže představila lektorka knihovny Radka Ryjáčková letošní spo-
lečný projekt s názvem "Rokem se zvířaty ze statku".  
 
Poslední středy v měsíci si děti z NADĚJE užívaly aktivity a připravený pro-
gram. S každým dalším setkáním se opakovala jedna domluvená klasická po-
hádka, takže děti si během roku zopakovaly a upevňovaly devět pohádek. Dále 
se probíralo jedno až dvě zvířata ze statku, tvořilo se, povídalo, četlo z knih či 
leporel. Dokonce se v knihovně hledala velikonoční vajíčka a zajíčci z čokolády, 
ochutnávaly se různé druhy ovoce, hledaly se brambory, procházelo se březo-
vým lesem k perníkové chaloupce, stavěl se sněhulák, ale probíraly se i tradice 
a významné dny kalendáře. Ani si nedokážete představit, jaké to bylo, společně 
si hrát, prožívat všemi smysly, učit se novým věcem, naslouchat druhému, sou-
středit se a pak se zase uvolnit. Pestrá setkávání s lektorkou Radkou obohaco-
vala všechny zapojené a nelze uvést veškeré střípky z aktivit či komunikace, 
přenést na vás pár slovy atmosféru, u toho prostě musíte být.   
Vernisáže výstavy se zúčastnila i paní starostka Eva Vanžurová, vedoucí odbo-
ru školství a kultury Marie Cibulková, ředitel Městské knihovny Roman Dub a 
další. Proslovy přítomných doplnil kulturní program děvčat, která si pod    
vedením Kláry Kempferové připravila několik velmi hezkých a melodických pís-
niček o zvířatech ze statku s doprovodem na klávesy a zazněla i zobcová flét-
na. V dalším školním roce bude spolupráce mezi dětmi a lektorkami 
z předškolních klubů NADĚJE a knihovnou určitě pokračovat a jaké bude téma 
roku, to se nechte překvapit.  
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NADĚJE vznikla v roce 1990, je založena jako spolek. Společným zájmem členů je provozování sítě ve-
řejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat 
na adrese nadeje@nadeje.cz na téže adrese je lze odhlásit.  

 


