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Dům dětí představil
autorku malým čtenářům
Chrudim/ „Jak se rodí bráškové aneb Ze života předškoláka“. To je název knížky, určené pro předškoláky, první čtenáře a učitelky mateřských
škol, kterou napsala Jaroslava Paštiková.
Už název vzbuzuje lehkou zvědavost i u dospělých čtenářů. Dům dětí a mládeže v Chrudimi navázal s autorkou spolupráci již začátkem roku.
Zúčastnila se jako členka poroty recitační soutěže Wolkerův Prostějov, jako kouzelná babička v Pohádkovém parku a zejména jako „živá
spisovatelka“ na akci Noc s Andersenem. Přesvědčili jsme se, že osobní setkání s autorkou a zajímavou knihou děti motivuje nejen ke čtení,
ale i k pokusům o vlastní tvorbu.
Naší pozornosti neunikl ani 4. Východočeský umělecký maratón, který si klade za cíl přibližovat umění a východočeské autory lidem v kraji.
DDM se rozhodl oslovit školy a školky, nabídnout a zprostředkovat jejich dětem setkání s autorkou a seznámení s pozoruhodnou knížkou.
Nabídku oslovené školy uvítaly, a tak v minulém týdnu Jaroslava Paštiková navštívila MŠ Pastelka, MŠ Víta Nejedlého, MŠ Dr.Jana Malíka,
MŠ Svatopluka Čecha a ZŠ Husova.
Bývalá učitelka mateřské školy dokáže děti zaujmout nejen výraznou četbou, ale umí je vtáhnout do příběhu malé Aničky i hrou na ranní rituál
kolem hořícího svícnu. Autentický prožitek osobitého rituálu umocňuje zážitek dětí z poslechu textu, který je jim opravdu blízký.
Znalost světa a mentality dítěte v předškolním věku ocenil v předmluvě knížky i nestor dětské psychologie profesor Zdeněk Matějček.
Bráškové svým humorem i závažností témat osloví malé i velké. A vůbec mě nepřekvapuje, když slyším u svých známých: „My už to doma
čteme popáté!“
Z osobního rozhovoru vím, že školka v Merklíně má knížku zapracovanou do školního výchovného programu a že ředitel školy z Prapořiště
udělal knížce jako poděkování stránky – www.jakserodibraskove.wz.cz
A také vím, že v besedách s dětmi si potvrzuje, že její záměr, bořit tabu kolem smrti, je správnou cestou. Děti chtějí znát pravdu - takzvaná
milosrdná lež rodičů jim ve skutečnosti opravdu ubližuje.
Jsme rádi, že jsme pomohli pěkné knížce na cestě za čtenáři a dětem připravili setkání, na které budou dlouho rádi vzpomínat. Také nás hřejí
slova ředitelky MŠ Pastelka: „Bylo to moc hezké a děti byly nadšené“.
Helena Kaňková
ředitelka DDM Chrudim
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