TUDÓSÍTÁSOK
A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI 2009. I. FÉLÉVÉBEN
2009. január 14-én a csúszós út ellenére 16 gyermek és 8 felnőtt érkezett a könyvtárba, hogy meghallgassa Csukás István: Nyár a szigeten című regényének bemutatását,
Kovács Tamás pedagógus tolmácsolásában. A könyvtárba pillanatok alatt visszatért a
nyár, hiszen az előadó útinaplóval a kezében, teljes túrafelszerelésben és a túrához szükséges eszközökkel érkezett, hogy legalább képzeletben magával ragadja a hallgatóságot egy
kis dunakanyari kalandra. A regény eseményeinek bemutatásával párhuzamosan részleteket olvastak fel az erre felkért tanulók. Megtudhattuk, hogy mi a különbség a kulturturista
és a valódi turista között. Végül a regény alapján készült Le a cipővel! című filmből nézhettünk meg izgalmas részleteket. Az olvasókör végén szívesen indultunk volna mi is
ilyen érdekes nyaralásra, de rá kellett ébrednünk, hogy most valójában odakint a tél csikorgatja fogait, s egyelőre a meleg szobában olvasással élhetünk át ilyen forró pillanatokat.

Az olvasóköri foglalkozáson Csukás István Nyár a szigeten című regényét is feldolgozták

2009. február 25-én Benkőné Gulyás Edit mutatta be könyvtárunkban egyik kedvenc regényét, Tamási Áron: Ábel a rengetegben című művét. Az erdélyi képekkel, az író
szülőhelyének és temetkezési helyének bemutatásával indult olvasókör, a regény bemutatásával és a belőle készült film részleteinek megtekintésével zárult. 19 gyermek és 8 felnőtt hallgatta végig a bemutatót.
Ugyanebben a hónapban vetélkedőt tartottunk „A népmesék világában” címmel,
melyre az 1. osztályosok jelentkeztek be. (28 gyermek, 2 felnőtt) Jutalmul a könyvtáros
által készített papírbábokat kaptak, melyet haza is vihettek.
2009. március 11-én Tarnai Lászlóné könyvismertetőjével folytattuk tovább az
olvasóköri foglalkozásokat. Ő Travers: Mary Poppins című regényét ismertette. Halász
Judit: Ó, ó Mary kezdetű számának meghallgatásával, közös énekléssel csalogattuk
könyvtárunkba képzeletben a regény főszereplőjét. Majd meghallgattuk a regény tartalmát, melyet részletek felolvasásával tett színesebbé az előadó. Végül a regényből készült,
1964-ben 5 Oscar-díjat nyert filmből láthattunk részleteket. 23 tanuló és 6 gyermek búcsúzott az olvasókör végén a feledhetetlen Mary Poppinstól abban a tudatban, hogy a regény
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következő három részében újra visszatér és szórakoztatja mindazokat, akik leemelik a
polcról és elolvassák kalandjait.
Március hónapban ismét Móra könyvtári levelezős játékra hívtuk meg a megye
iskoláinak diákjait, most a Móra életéről szóló kérdések mellett a Kincskereső kisködmön
című regényből kellett feladatokat megoldaniuk. Összesen 47 pályamunka érkezett 9 iskolából. A legügyesebb munkák készítőit meghívtuk az ünnepélyes eredményhirdetésre, s itt
adtuk át nekik a jutalmakat.
A helyezettek:
4. osztály:
1. Varga Anna és Varga Ilona
2. Rezsonya Polett
3. Vincze Viktória

Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros
Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
Csányi-Zrínyi Általános Iskola, Zalaszentgrót

5.osztály:
1. Marton Viktória
2. Eckmann Dániel
3. Kocsis Réka

Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros
Cirill – Metód Általános Iskola, Zalavár
Gyenesdiási Általános Iskola

6. osztály:
1. Varga Zsófia
2. Kurucz Dávid
3. Hegedüs Dorina
7-8. osztály:
1. Németh Krisztina
2. Kocsis Judit
3. Nagy Dóra

Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros
Cirill- Metód Általános Iskola, Zalavár
Gyenesdiási Általános Iskola
Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
Zrínyi Miklós ÁMK, Murakeresztúr
Göcsej Kapuja ÁMK, Bak

„A népmesék világában” című vetélkedő résztvevői a zalakarosi könyvtárban
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A szavalóverseny résztvevői a költészet napja alkalmából rendezett megmérettetésen

A költészet napjára könyvtári szavalóversenyt hirdettünk az iskolánk diákjainak.
Osztályonként lehetett jelentkezni a versenyre, alsó tagozatosoknak 4, felső tagozatosoknak legalább 8 versszakos verssel. A pedagógusokból álló zsűri előtt (Benkőné Gulyás
Edit, Hohl Lászlóné, Bakonyi Rita) 32 tanuló vállalkozott a megmérettetésre. A kellemes
hangulatban eltelt délután végén mindenki emléklapot és apró ajándékot kapott. A helyezettek oklevelet vehettek át és a költészetnapi megemlékezésen is elszavalhatták versüket.
Helyezettek lettek:
Csöndör Kamilla 1. osztályos tanuló
Németh Tamás 2. osztályos tanuló
Horváth Aliz 4. osztályos tanuló
Kötő Viktória 6. osztályos tanuló
Április hónapban az olvasóköri foglalkozáson E. Charles Vivian: Robin Hood
című regényével foglalkoztunk, melynek bemutatásában Várnagy Szabolcsné pedagógus
volt a segítségünkre.
Rendhagyó földrajzórának adtunk helyet, melyen a 6-7-8. osztályosok vettek
részt. ( 90 fő)
A Himalája régióban tett hegymászótúrájának élménybeszámolóját Böröcz Zsolt
mondta el és mutatta be az útközben készített képeket.
A tanév utolsó olvasókörén Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének bemutatására került sor Hohl Lászlóné pedagógus tolmácsolásában, egy kicsit az anyák napja
szemszögéből. (Részt vett: 27 gyermek, 8 felnőtt)
Június első hetében megtörtént a könyvtár kipakolása, mivel az épület új padlózatot és új nyílászárókat kap. A könyvtári bútorok a tornateremben, a könyvtári dokumentumok a közeli szolgálati lakásban kerültek elhelyezésre. A könyvtár remélhetőleg szeptemberben megszépült külsővel nyithat és várhatja könyvtárhasználóit.
Horváthné Nagy Elvira
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