DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
ZA ILUSTRÁTORY KNIH PRO DĚTI
Setkávání
v knihovně
neodmyslitelně patří k hodinám
českého jazyka a literatury.
Nemůžeme tu být stále, ale
každoročními stálými a věrnými
hosty jsme určitě. Programy pro
školy navštěvujeme vždy, jakmile je
vhodná příležitost. Paní knihovnice
Štěpánka Zrcková umí připravit
spoustu zajímavých pásem pro
děti.
Témata
mnohdy
přesahují rámec jednotlivých
předmětů. Jednou zabrousíme
do dějepisu, jindy třeba do
výtvarného umění. A právě
setkání, které se uskutečnilo
23. 10., bylo různorodé a
mnohobarevné jako paleta
ilustrátorů dětských knih.
Jistě si sami dokážete
vybavit
přívětivé
něžné
obličejíky s výraznými kukadly,
tolik typické pro Helenu
Zmatlíkovou. Nebo si ve
vzpomínkách poskočíte se
sympaticky činorodým Ferdou
Mravencem,
jehož
puntíkovaný
šátek
svítí
z ilustrací Ondřeje Sekory.
Krteček Zdeňka Milera vznikl
vlastně ohromnou náhodou.
Nápad stvořit dnes již
legendární
kreslenou
postavičku přišel po jednom úplně
obyčejném zakopnutí o krtinu. Josef Lada.
Bez jeho ilustrací si mnohé knížky neumíme
představit. Kdo by se rád nezačetl do
příběhů
s Kocourem
Mikešem? A co třeba
Adolf Born? Jeho Mach a
Šebestová možná zase
vymýšlejí
nějakou
kulišárnu...

Za jednu vyučovací
hodinu jsme se vydali
letem světem na výpravu
mezi ilustrace. Uvítali
jsme možnost zalistovat
knížkami, prohlédnout si
díla českých i světových
ilustrátorů a při následné
skupinové
práci
rozklíčovat zašifrovaný
text. Každá skupina pak
měla za úkol představit
osobnost a dílo jednoho
z výtvarníků.
Jaké bylo úterní setkání
v knihovně? Než to prozradíme,
do
knihovny
posíláme
poděkování
za
přípravu
přínosného
a
zajímavého
programu. Rádi přijdeme zase!
O ilustrátorském
setkání
v knihovně můžeme říci, že bylo...

I – inspirativní
L – laskavé
U – umělecké
S – srdečné
T – tvořivé
R – rozmanité
Á – aktivní
T – týmové
O – originální
Ř – řečné
I – interaktivní
přiložené fotografie...

Za žáky a vyučující 6. ročníku
Olga Gruhnová

Na úplný závěr
zveřejňujeme, že jsme si
všimli jedné zajímavosti.
Kreslení hrdinové se
v některých
rysech
mnohdy podobají svým
tvůrcům. 😊 Možná
s námi budete souhlasit,
až se podíváte na

