TUDÓSÍTÁSOK
GYERMEKRENDEZVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
A Virágok napja volt január 24-én a 2009-es év első nagyszabású programja.
A Virágok vetélkedése versmondó versenyre 150 kisdiák jelentkezett, akik hat helyszínen vetélkedtek. Bárki jöhetett, akinek kedve volt megtanulni és elmondani egy – a
virágokról szóló – verset. Minden résztvevő jutalommal térhetett haza, a legjobbak
könyvet is kaptak.
A „Hajtogatott virágcsodák” pályázatra 111 pályázat érkezett térben és síkban
elkészítve. Szebbnél szebb
hajtogatott virágok díszítették a könyvtárat. A látogatók két hétig csodálhatták
meg a kiállítást.
A délelőtt további
részében
játszóházakban
ügyeskedhettek a gyerekek,
a szülők és a nagyszülők.
Készíthettek
virágokat
méhsejt papírból, hajtogathattak újabbakat origami
technikával, és kövekre,
kavicsokra is festhettek
virágokat.
Úgy érezzük, hogy
e nap mind a 700 résztvevője jól érezte magátlegalábbis mindenki ígérte,
hogy figyelni fog a 2010-es
tematikus napra.
A Vándorúton Mátyás mesterlegényével c. történelmi sorozatunkat a csapatok vetélkedésével zártuk. A szellemi feladatokat a totó képviselte, ezután ügyeskedhettek a csapatok: ki tud szebben régi virágénekek szövegeivel leányt kérni, természetesen
korhű ruhában. Ehhez kockázással elő is teremthették a pénzt, ha nagyon ügyesek voltak. S fantáziájukról is tanúbizonyságot tehettek a „hozzon valamit, meg nem is!” kérés
megoldásával.
A következő eredmények születtek a vetélkedőn:
I. Tokár
Eötvös József ÁMK, Zalaegerszeg, 5. a-b
II. Kádár
Eötvös József ÁMK Zalaegerszeg, 6. b
III. Mátyás íródeákja
Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sport
iskola, Zalaegerszeg, 6. g
Az Öröm kör havonta ismétlődő programját már várják a szülők, nagyszülők,
gyerekek egyaránt. A játszóházak mellett igyekszünk változatos témákat felvonultatni:
pl. óvodába készülünk – a Waldorf óvodák bemutatása, a mudrák szerepe a kézügyesség
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fejlesztésében, milyen könyveket olvassunk a gyerekeinknek stb. Érdekes téma volt az
otthonszülés, amelyről dúlákkal beszélgethettek az érdeklődők, valamint a 2001. kiadó
alternatív könyveinek bemutatása. A mozgásos programokban és a játszóházak levezetésében szakember kismamáink mellett (gyógytornász, néptáncoktató, rajztanár, óvónő)
a környékbeli óvodák óvónőire is számíthatunk.
A legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy a programon résztvevő gyerekek
otthon könyvtárosdit játszanak, nem tudnak velük úgy elmenni a könyvtárunk előtt,
hogy föl ne kellene hozni őket, és hogy a rendezvények végén 8-10 könyvvel távoznak
a családok.
Az Olvasó manó könyvolvasó versenyen ebben a tanévben összesen 45-en
vettek részt a játékban, amelynek lényege elolvasni a könyvek közül minél többet, és
megválaszolni a hozzájuk tartozó kérdéseket.
A legtöbben egy-két könyvet olvastak, de természetesen idén is akadtak kiemelkedően teljesítő gyerekek. Külön öröm számunkra, hogy 3 kis óvodásunk is akadt,
akiknek a szüleit is köszönet illeti. Az iskolások nyolc iskola -köztük Sárhida- tanulóiból kerültek ki.
1. helyezés: Ott Dorina 3. o. (Sárhida)
Óházy Bálint 2. o.(Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg)
2. helyezés: Tóth Emese Cirilla 4. o (Sárhida)
Németh Franciska 4. a(Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg.)
Schlitt Kamilla 1. b (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg)
3. helyezés: Kiss Tamás 2.a (Eötvös József Székhelyiskola Zalaegerszeg).
Vizler Dóra 2. c (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg)
Szabolcs Rebeka 4. c (Ady Endre Ált. Iskola Zalaegerszeg)

Az eredményhirdetés vendége Berg Judit ifjúsági író volt, akinek két könyve is
szerepelt a verseny könyvei között (Rumini. Mesék a Tejúton túlról).
Jagasicsné Bogatin Mária
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