Ohlédnutí
Lánské Muzeum TGM zaplnil první jarní neděli dětský smích, nekonečné ševelení dětských
hlasů, tanec a vůně knih. Děti, za doprovodu svých rodičů, prarodičů a přátel, se sešly na 3.
ročníku Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme lánské knihovně věnované v rámci
měsíce knihy českým pohádkářům B. Němcové, K. J. Erbenovi a K. Čapkovi.
Literární odpoledne, pořádané občanským sdružením Naše Lány, si nenechali ujít ti, kteří se
chtěli dozvědět výsledky výtvarné a literární soutěže dětí a náctiletých nebo chtěli podpořit
existenci lánské knihovny věnováním či zakoupením knihy ve veřejné burze nebo je
zajímali lánské kroniky.
Odpolední program nabídl pestrou skládanku vystoupení nejmenších dětí z Mateřské školy
v Lánech o Perníkové chaloupce, taneční vystoupení žáků Základní školy v Lánech, čtené
ukázky z tvorby Karla Čapka a výtvarnou dílnu s výrobou záložek do knih.
Do literární soutěže se přihlásilo 59 prací dětí a náctiletých z lánské, stochovské,
prosiměřské (okr. Hodonín) a jaroměřské základní školy, kteří se snažili zpracovat co
nejvěrněji písemnou práci dle vyhlášeného zadání. Připravili tak nelehký úkol hodnotící
porotě, která pracovala ve složení PhDr. Václava Nováková, Mgr. Marta Matějková a
PaedDr. Václav Vodvářka. Porota vysoko oceňovala zájem všech přihlášených soutěžících
poměřit své „literární síly“. Sešly se práce vtipné, poučné, upřímné i šokující. „Bohužel“
vybrat bylo možné pouze práce 3 nejlepší v každé kategorii.
V kategorii 1. – 5. třídy obsadila 1. místo Bára Buřičová, 2. místo Veronika Kyselá a 3.
místo Matyáš Garnol, všichni z lánské základní školy. Tito mladí autoři si vybrali jako téma
své práce vyprávění epizody z pohádek Boženy Němcové.
V další kategorii 6. – 9. třídy se na 1. místě umístila Pavla Procházková z jaroměřské
základní školy (vypravování – „Nejlepší návštěva u zubaře na celém světě“), na 2. místě
Dominika Zoková z lánské základní školy (vypravování – „Jan a Marie“) a na 3. místě
Vojtěch Karaus ze Základní školy ve Stochově (charakteristika Rona Weasleyho).
V poslední věkové kategorii 15 – 19 let soutěžilo 5 studentů z Gymnázia J. A. Komenského v
Novém Strašecí. První místo získala Kateřina Hanzlíková (Charakteristika pedagoga
z příběhu Harryho Pottera), 2. místo získala Lucie Pejšová (Charakteristika pedagoga
z příběhu Harryho Pottera) a 3. místo získal Jan Zelenka (vypravování – „Smrtící války“).
Vítězné literární práce jsou zveřejněny na internetových stránkách sdružení
www.naselany.cz.
Výtvarnou soutěž hodnotily členky sdružení Naše Lány a z obrázků dětí z Mateřské školy
v Lánech a Klubu pro rodiče a děti – Domečku vybraly práce Kláry Navrátilové, Lenky
Štokrové, Barbory Taranzové, Marie Bělouškové, Jiřího Roneše, Matěje Soukupa, Kristýny
Soukupové a Josefíny Anny Šnajdrové.
Lánská knihovna díky veřejné burze knih získá na nákup nových knih částku 2.772,- Kč.
Děkujeme všem dárcům knih i těm, kteří jejich nákupem pomohli dobré věci.
Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při literární soutěži i během akce samotné
pedagogickému sboru lánské základní a mateřské školy.
Martina Hořejší, občanské sdružení Naše Lány

