OHLÉDNUTÍ ZA MĚSÍCEM KNIHY
Že je březen známý jako měsíc knihy, lidé vědí již 67 let. Cílem tehdejší ideologie bylo dostat knihu do každé
domácnosti a šířit tak osvětu vzdělanosti. Dnes tuhle tradici vnímáme stále velmi živě a její poselství bylo
předáno i našim Žabičkám.
„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.“
(John Ruskin)

Každý své knihy tvůrce
Do světa knih jsme se vrhli doslova po hlavě a začali výrobou své vlastní
knihy. Každý si vytvořil svůj dvojlist, který ozdobil autorskou ilustrací
černou tuší a stránky pak naznačil vedle sebe nalepenými provázky
barevné vlny. Projekt jsme nazvali vznešeně, „Moje veličenstvo kniha“ a
ten pak hrdě zdobil schodiště na cestě do naší šatny.
Tak jako je jiná každá tištěná kniha, byly i ty naše odlišné jedna od druhé,
přitom každá jistým způsobem svá a specifická, jako my sami.
Ilustrace své vlastní knihy pro nás všechny byla velkou zkušeností, zábavou i potěšením!

Do obchodu pro sladkosti/knihu (nehodící se škrtněte)
Čtvrtek, 24. března 2022 se pro nás stal výjimečným dnem, jelikož jsme se vydali to TESCA v Králově Poli na
velký nákup! Náš nákupní seznam byl skromný výčtem položek, nicméně bohatý svým významem. Cílem
naší krásné výpravy byla totiž KNIHA.
Na začátku jsme ještě netušili jaká.
Věděli jsme jenom, že musí být o
zvířátkách, že v ní musí být nějaké
hezké obrázky, a že se musí líbit nám
všem.
Výběr byl poměrně složitý: všechny
knihy v regálech jsme si museli
podrobně prohlédnout, pak se
společně domluvit a usnést se na
rozhodnutí. Ne vždy jsme se shodli… U
knihy EZOPOVY BAJKY jsme si však
byli jistí úplně všichni: TOHLE JE TA
PRAVÁ KNIHA PRO NÁS!

Má krásnou obálku, uvnitř plno barevných ilustrací
a každá z kapitol je o nějakém zvířátku. K ní pak
ještě dva sešity úkolů pro předškoláky, zaplatit a je
NAŠE! Úkolu „placení“ se hrdě zhostila naše
Emilka. Svůj knižní úlovek jsme si pak hrdě nesli do
školky. Ze stránek naší nové knížky nám pak po
obídku, když už jsme leželi v postýlkách, paní
učitelka přečetla první kapitolu.

POHÁDKA O ŽABIČCE LIDUŠCE aneb Příběh vzniku kroniky třídy ŽABKY
O tom, jak může být vznik takové knihy náročný, jsme se dozvěděli během pokusu o její vytvoření. Celý proces
nám trval několik dní, ale postupovali jsme hezky krok za krokem a každou fázi vzniku knížky jsme si doopravdy
užili.
1. Výroba ručního papíru – každá kniha potřebuje papír a ta
naše si zaslouží svůj vlastní, tedy přímo ruční papír! S jeho
výrobou jsme začali od trhání papíru na kousky,
pokračovali jsme jeho
rozmáčením a pak ho
rozmixovali na kaši. Tu
jsme
pak
pomocí
speciálního lisu ždímali a
válečkem uhladili ve
hmotu, která se již
vzdáleně
podobala
papíru. Tenký list jsme
potom dva dny sušili na novinovém papíře.
2.
Náš vlastní příběh – na vymýšlení Pohádky o žabičce Lidušce jsme se
podíleli úplně všichni. Stvořili jsme si postavu Žabičky a nazvali ji Liduškou.
Pak jsme jí vymysleli kamaráda, pavoučka Péťu. Vysnili jsme si její domeček
v Lužánkách a provázeli jí
naším vlastním příběhem o
vyschlé tůňce a hledání tůňky
nové.
3. Ilustrace knihy – z některých
z nás se stali mistři ilustrátoři!
Každou fázi příběhu o žabičce
Lidušce jsme doprovodili ilustrací
na ručně vyrobeném papíru.
4. Dramatizace pohádky – Na úplný
závěr jsme se rozhodli náš příběh
zdramatizovat a zahrát si ho jako
divadelní mini představení.

Přestože nám svět
nabízí
spoustu
atraktivnějších
lákadel, uvědomili
jsme si, že KNIHY
nás dokáží obohatit
jako žádné z nich.

