Beseda se spisovatelkou byla inspirací nejen pro děti
Začátkem března v rámci Čtenářského klubu navštívila žáky ZŠ Tišice spisovatelka Ivanka Melounová Plicková, autorka knih pro děti, ale i tvorby pro dospělé s historickou tématikou.
Získala si děti milým a laskavým vyprávěním o svých knížkách, hlavních postavách a o svém dětství.
Naslouchala dětem a odpovídala na jejich zvídavé otázky. Nakonec všechny děti dostaly malé
dárečky, a to obrázky Josífka z knihy, z které jim autorka předčítala.
Žáci odcházeli z besedy plni dojmů a nových zážitků. Následující den komentovala spisovatelka svoji
návštěvu takto:
Vážení přátelé,
dnes odpoledne jsem navštívila Vaši školu a musím říci, že tolik pozorných, nadšených a inspirativních
dětí pohromadě už jsem dlouho nepotkala. Říká se, že škola je výkladní skříní obce. O té tišické to
platí beze zbytku. Její rodný list sice pamatuje časy dávno minulé, ale uvnitř má úplně všechno, ba
mnohem více, než si všichni, kdo projdou jejími dveřmi, mohou přát. Učitelé, žáci i rod iče mají
skvělou možnost se dokonale poznat, protože tu prakticky neexistuje anonymita. Díky tomu lze už v
zárodku zamezit v současnosti čím dál častějším negativním jevům. Málotřídní škola navíc na venkově
plní funkci stabilizačního faktoru sociálních a kulturních poměrů a působí i jako poměrně účinná
brzda proti vylidňování obce.
Nesmírně se mi líbí motto Vaší školy – citát čínského filozofa, státníka a „poutníka“ Konfucia, jehož
učení vycházelo z úcty k harmonii, tradici, kráse a pokoře. Nevím, kolik škol v regionu si dalo do vínku
podobnou vizi, jakou jste zvolili Vy: „Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mě se
zúčastnit a já pochopím“. Ta slova vyjadřují přesně to, co by mělo být cílem každé školy a každého
pedagoga, neboť mají obrovskou moc a nezastupitelné poslání. Měla by dětem tak trochu svítit na
cestu, připravit je pro život a inspirovat.
Snažila jsem se dnes přinést dětem svět pohádkový. Svět plný fantazie, radosti, pohlazení, snů a
vítězství dobra nad zlem a také se je pokusit přesvědčit, že nic není nemožné. Protože pohádky se dějí
a sny se plní, když na ně věříme a hodně se přičiníme. A tak přeji tišickým dětem (i dospělým, kterým
srdce neokorala) život jako v pohádce. Navíc pak Vám všem přeji splnění všech přání. I těch
nejtajnějších. Držím Vám palce. S díky za milé přijetí, krásné odpoledne a dárek Vás zdraví Ivanka
Melounová – Plicková
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