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Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos bibliotekoje įvyko pirmokų, išmokusių skaityti, krikštynos.
Tokias krikštynas bibliotekininkės Renata ir Violeta organizuoja jau vienuoliktą kartą. Mokinukai
išsiaiškino, kuo skiriasi biblioteka nuo knygyno, išgirdo J.Erlicko eilėraštį apie raides, klausėsi
„Teatriuko“ dainelės „Kad būtų linksma“, minė mįsles. O po to bibliotekininkės, užsidėjusios
žaismingas kepures, pavirto išdykusiomis raganaitėmis ir pasekė pirmokams E. Horn ir P.
Pawlak pasaką „Atsiprašau... Ar jūs ragana?“ Kad vaikai geriau įsimintų įvykius, buvo rodomos
skaidrės su iliustracijomis. Po to pirmokai buvo patikrinti, ar atidžiai klausėsi. Jiems buvo
užduoti klausimai, į kuriuos mokinukai puikiai atsakė.

      

Bibliotekininkės Violeta ir Renata pristatė parodėlę knygelių, kurių pagrindinės veikėjos yra
raganos. Jos nėra piktos. Šiuolaikinės raganos, tokios kaip ragana Lilė, raganaitė Džilda, Vinė ir
kitos – labai civilizuotos, linksmos, šmaikščios, komiškos, mokančios ne tik ant šluotos skraidyti,
bet ir įvairiausių burtų. Pasak bibliotekininkių, „tie, kas išmoksta skaityti , patys šiek tiek tampa
burtininkais, iš mažų vabaliukų sudedantys žodžius, sakinius“. Norintiems pažinti knygeles,
reikia kuo daugiau draugauti su knyga. O kur mokykloje daugiau rasi knygų, jei ne bibliotekoje?
Vaikai sužinojo, ką galima veikti bibliotekoje ir kaip čia dera elgtis. Jie išgirdo knygutės
prašymus, kaip reikia ją saugoti. Tuos prašymus primins dovanoti skirtukai. Tačiau prieš
tampant tikrais bibliotekos skaitytojais, pirmokai, padėję ranką ant širdies, turėjo prisiekti, kad
visada mylės ir saugos knygas. Krikštynų pabaigoje pirmokų dar laukė siurprizai. Raganaitės iš
knygelių dovanojo po stebuklingą saldainį, kuris, išpildys vieną norą – kam padės išmokti
skaityti, kam rašyti, o kam skaičiuoti... Bet!!!... vien saldainio burtų neužteks ko nors pasiekti,
reikia patiems labai norėti, stengtis. 

  

Saldainių burtai suveikė – po krikštynų pirmokai kiekvieną dieną skuba į biblioteką keisti
perskaitytų knygelių!

  

                                                                             Pirmokai ir jų mokytojos 
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