RUSALKA

DĚTSKÝ VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK
Vzhledem k tomu, že byla v naší obci před několika lety zrušena škola a děti jezdí hned do
tří různých škol, vznikl v loňském roce v Knihovně městyse Chudenice dětský vzdělávací
kroužek Rusalka, který si klade za cíl stmelit místní děti a nabídnout jim jak prostor k
tvoření (sekce Tvořilka) tak ke vzdělávání (sekce Čtení - vztah k rodišti a místu).
Vzdělávací kroužek využívá hned několik prostor našeho nového kulturního centra, které
nově vzniklo v budově bývalé základní školy v Chudenicích. Do tohoto centra patří
Knihovna - bývalá školní jídelna, Tvořilka – bývalá odborná třída, Posluchárna – bývalá
učebna chemie a Výstavní prostor - spojovací chodba. Kroužek navštěvuje 10 – 15 dětí a
probíhá 1x týdně.
Čtení
- každý sudý čtvrtek od 16.15hod
- kroužek je určen pro děti od 6 let
Smyslem čtenářského kroužku Rusalka je vzbudit v dětech nejen zájem o četbu a knihy,
ale také o historii našeho městečka a o poznávání zajímavých míst v našem okolí. Přiblížit
jim příběhy, které se v našem kraji udály a které nás s ním spojují, u mnohých dětí i skrz
jejich předky. Zavést je do míst, kde jsou zajímavé objekty – historické budovy, památné
stromy a mnoho dalšího. Jelikož historie Chudenic sahá až do 11. století a městečko se
nachází v krajinné památkové zóně, je zde spousta materiálu ke studování a poznávání,
např. Muzeum Josefa Dobrovského, expozice Starého Czernínského zámku, rozsáhlý
lesní komplex Žďár, kde se nachází např. rozhledna Bolfánek, arboretum Americká
zahrada, Vápenná pec, Kličkova vyhlídka, Kuchyňka a v neposlední řadě Kvapilova jezírka,
která byla inspirací k libretu opery Rusalka.
Co je pro děti připraveno:
- četba pověstí z našeho kraje, z děl chudenických autorů nebo těch, kteří zde v minulosti
rádi pobývali
- povídání o zajímavostech našeho městečka a blízkého okolí
- vycházky po stopách našich předků do blízkého okolí
- společné nahlížení do starých kronik
- promítání dokumentárního materiálu spojeného s Chudenicemi
- tvoření vlastních knih, koláží
- práce s pracovními listy
- hraní her, které rozvíjejí dětskou fantasii a dětské znalosti
TVOŘILKA
- každý lichý čtvrtek od 16.15hod
- kroužek je určen pro děti od 3 let
- děti do 6 let v doprovodu rodiče
- příspěvek na materiál 20,- za dílnu
Co je pro děti připraveno:
- společné tvoření dle ročních období
- seznámení s novými tvořivými technikami
- vyrábění z běžně dostupných materiálů (převážně darů od našich milých spoluobčanů)
- příprava výrobků na Vánoční prodej

