
O BABIČKÁCH

Jmenuji se Mirka Burešová a jsem babička. Ne obyčejná, tu radost mi synové ještě nedopřáli. 

Jsem neobyčejná… jsem totiž pohádková. Kouzla sice nezvládám, ale zato umím číst a vyprávět pohádky a už rok se o tom snažím přesvědčit děti 
z MŠ Čínská, kam chodím pravidelně každé pondělí. Řekla bych, že se mi to daří, i když jsem se musela hodně učit.

Číst dvaceti a více dětem různého věku „po o“ je něco jiného než číst těm vlastním před spaním.

Když mi dámy z „Mezi námi” tuhle možnost nabídly, šance číst dětem mě nadchla, mám děti moc ráda, v jejich společnosti vždy pookřeju a jak jsem 
už řekla, vlastní vnoučata ještě nemám, zato volného času víc než dost, tak proč ho nevěnovat dobré věci…

Říkala jsem si – to bude „brnkačka”. Nebyla. Zpočátku jsem četla hodně hlasitě, aby mě dobře slyšely, ale postupně jsem přišla na to, že si člověk 
nemusí zničit hlasivky, že lepší je, když čte spíš „piánko”, aby děti musely trochu zbystřit a soustředit se na můj hlas. Jen je třeba pečlivě artikulovat, 
aby mi rozuměly. A číst pomalu, aby chápaly. Nemají ještě tak bohatou slovní zásobu jako my, ale dokážou si význam slov odvodit z kontextu – jen jim 
na to musíme dát čas. A je dobré jim předem vysvětlit pro ně neznámá slova, která dnes už mnohdy nechápou ani dospělí. Mošna, věrtel, čeledín, 
knuta, motovidlo… Zkrátka to chce přípravu, jako ostatně všechno, co má k něčemu být.

Odměna je sladká, protože děti jsou úžasné a vděčné. O tom by mohly vyprávět i ostatní „čtecí pohádkové babičky“ a jeden (světe, div se, máme 
mezi sebou i muže!) „dědeček”. Zatím je nás pětadvacet, ale věřím, že nás brzy bude víc. 

Kdo by nestál o to, strávit aspoň jednou týdně půlhodinku v tak krásné společnosti.

Zkuste to taky! Nabije vás to vždy takovou energií, že s ní vydržíte celý týden až do dalšího setkání.

A představte si, že od září budeme mít dokonce vlastní „pohádkový“ klub, kde budeme moci sdílet zážitky, vyměňovat si zkušenosti a třeba si 
i doporučit nebo mezi sebou půjčovat knížky, které mají u dětí obzvlášť úspěch. Budou pro nás připraveny besedy a diskuze na různá témata a určitě 
mezi námi vzniknou i nová přátelství! 

Takže – přijďte mezi nás a buďte s námi „Mezi námi“, vyzkoušejte si, jaké to je potěšení, když vás jásavě vítá houf prťat, která se celý týden těšila 
na váš příchod.

P. S.: Ta princezna s brýlemi a hůlkou jsem já. Oceňuji především „svůj” útlý pas. Ale když už mě ta holčička tak vidí… :-)


