Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Strašidelný METLOBAL
Čadca (27. november 2017) – Čarodejnice, strašidlá, duchovia, ježibaby, či iní bubáci
a bubulienky. S príchodom chladných dní a skorých večerov ľudí odjakživa priťahovali
tajomné príbehy o rozličných nadprirodzených tvoroch, a ešte viac o sile, s ktorou dokázali
ovládať svet naokolo. U detí je táto zvedavosť azda trojnásobná. Strašidelné netradičné čítanie
býva preto v jesenných mesiacoch pre ne obľúbeným zážitkom. Podujatie v spolupráci
s Centrom voľného času (ďalej len „CVČ“) pripravila Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tento rok nieslo názov
Strašidelný METLOBAL.
Tajomný podvečer plný čarovnej zábavy dotváralo súťažné rozčlenenie detí na 4
skupiny – Princezné a duch, Prekliate čarodejnice, SAKS a Zúrivé mačky. Jednotlivé tímy,
v ktorých dominovalo dievčenské zoskupenie, museli medzi sebou konkurovať v skutočne
netradičných úlohách. V prvej sa inšpirovali publikáciou „Čo vieš o kúzlach, mágii
a čarodejníctve?“. Kniha im ponúkla mnoho zaujímavých informácií na vytvorenie
miniprojektu, ktorým mali svojich kamarátov obohatiť o nové poznatky z ríše čarodejníkov
a záhad. Projekt mali tvorivo domaľovať strašidelnými motívmi a následne pred všetkými
v krátkosti prezentovať. Nasledujúce úlohy sa niesli v duchu smiechu a zábavy. Patrilo k nim
hľadanie sladkého pexesa, tancovačka s balónovou výmenou, slepec a stratené štipce či
obaľovanie múmie do toaletného papiera. Hoci víťazný tím mohol byť len jeden, "ježibalíček"
s odmenou dostal každý zúčastnený. A keďže to bola noc netradičná, plná kúziel a mágie, kto
bol skutočným víťazom zakryjeme závojom tajomstva na večné veky.
Pred posledným zaklínadlom nás čaká ešte dôležitá otázka. Akýže by to bol metlobal
bez metiel? Skvelú zábavu zakončila diskotéka s metlou v ruke. Pripojili sa nielen deti vo
svojich originálnych maskách, ale aj knihovníčky – čarodejnice a sympatické bosorky z CVČ,
Hanka a Janka. Za skvelé podujatie a kreatívnu spoluprácu ďakujeme a pozývame na ďalšie
netradičné čítania v našej Kysuckej knižnici v Čadci. Čáry máry fuk...
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