„Najväčším pokladom je dobrá knižnica.“ — Vissarion Grigorjevič Bělinskij
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz
vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva
v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.“
V tomto školskom roku pripadol Medzinárodný deň školských knižníc na 28. október 2019.
My žiaci 5. A sme spolu s pani učiteľkou Hricikovou navštívili školskú knižnicu a zoznámili sme sa
s knihou Karla Čapka Devätoro rozprávok. Vybrali sme si Rozprávku vodnícku.

Rozprávka vodnícka
Vodník – rozprávková bytosť, ktorá už nikomu nenaháňa strach. Zelené strapaté vlasy,
klobúk s kytičkou, kvapká z neho voda a v ruke vždy pripravený hrnček na lapanie duší. Tak si
predstavujeme vodníka.
V rozprávke vodníckej sme sa však dozvedeli, že vodníci sa stretávajú raz ročne na
konferencii, ale ich remeslo postupne zaniká, pretože je veľa iných remesiel, ktoré môžu
robiť. Môžu byť pod-vodníkom, sprie-vodcom, môžu sa vydávať za voj-vodu, majiteľa veľkozávodu... Dozvedeli sme sa, že voda zvoní, cengá, ševelí, šepoce, zurčí, buble, buráca, reve, jačí,
hrmí, stene, vzdychá, smeje sa, hrá, klokoce, spieva..., ba hovorí ako človek.
A aby sa na vodníka nezabudlo, nakreslili sme, ako môže vyzerať. Vytvorili sme aj
niekoľko návrhov hrnčekov na lapanie duší. Či sa nám to podarilo, posúďte sami. Zároveň
sme vymysleli básničky, aby sme potešili dušičky. Pekné čítanie!

Vodník 1
Vodník, vodník, je podvodník.
Vo vode nechytí ho nik.
Žije často vo vode,
láka ľudí: „Poďte, poďte!“
Chytá dušičky,
necháva si črievičky.
Viktorka Kremeňáková

Vodník 2
Bol raz jeden vodník,
ktorý sa volal podvodník.
Bol veľmi aktívny,
duše kradol noci, dni.
Adam Šikora
Vodník 3

Vodník 4

Vodník, vodník, si podvodník,

Vodník, vodník, vodník,

všetkých si podviedol.

pekný je tvoj rybník.

Si zlý, zlý ako nik,

Chytáš duše vo dne, v noci,

s dušami si utiekol!

rybám si vždy na pomoci.

Dianka Karičková

Natálka Lizanecová
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