Naše 3 roky na TeenSpace
Dne 14.2. 2016 to budou již 3 roky, co jsme otevřeli v oddělení pro teenagery, kterému říkáme TeenSpace. V tomto článku bychom
vám chtěli přiblížit nejen okolnosti jeho vzniku, ale i prezentovat některé z aktivit, které tu nabízíme.
Vznik nápadu
Na počátku celého nápadu byl vlastně požadavek ze strany samotné cílové skupiny. Stávající dětské oddělení plné krtečků a dalších
pohádkových bytostí, bylo pro starší děti již zcela nevyhovující a každý z nás si umí představit nebo dokonce zná z vlastní zkušenosti,
jak to vypadá, když v jednom malém prostoru tráví volný čas děti různých věkových kategorií. Maminka se stále otáčí po svém
malém drobečkovi, aby ho někdo nepřišlápnul. Děti mladšího školního věku pozorují své starší kamarády a odposlouchávají od nich
chytlavá slůvka a skupinka náctiletých zase vyžaduje alespoň kousek svého soukromí. Ale co s tím? Jak toto vyřešit?
Přichází spásná myšlenka, jak vytvořit další oddělení. V přízemí je přece sklad. Sice je plný knih, ale to nás nezastaví. Původní
zdánlivě neřešitelná situace se začíná rozvíjet a následně se rozjíždí i akce. “Napumpovali” jsme svaly, posháněli desítky
“banánovek” a začali stěhovat.

Soutěž
Protože na naše čtenáře myslíme neustále, dostali jsme i při stěhování nápad. Vyhlásili jsme na
Facebooku veřejnou soutěž: Kolik prázdných banánových krabic se vejde do našeho auta Renault
Kangoo? Co myslíte?

Díky architektce Lucii, která navrhla celé vnitřní vybavení a šikovným řemeslníkům, kteří vše uvedli do provozu, připomíná prostor
již při vstupu vytoužený pokoj. Vyrobený policový systém není využíván jen jako místo pro knihy, ale zároveň je uzpůsoben i pro
děti. Zdatnější si mohou vylézt po žebříku do vzniklých kójí mezi knihy a tam si jakkoliv dlouho lebedit a ti, kteří zrovna nechtějí
šplhat, si z jedné do další prolezou, protože jsou propojené.

Vytvořený prostor tedy dostal svůj název - Teenspace. Není moc velký, ale je hezký a útulný.
Jak už z názvu vyplývá, je toto oddělení určeno hlavně pro mládež ve věku od 11 – 16 let, což samozřejmě nebrání mladším i starším
nahlédnout, případně si vybrat knížku. Do začátku jsme pořídili 6 počítačů, Xbox a několik molitanových sedáků k sezení. Pravda je,
že posléze jsme zjistili, že se na nich nemusí jen sedět, ale dá se na nich dokonce i skákat, složit gaučík, vyrobit bunkr a v neposlední
řadě je použít jako štít při kohoutích zápasech. Jak víme, děti jsou velice vynalézavé.
Velkým lákadlem byl Xbox s Kinectem. Nakoupili jsme hry různého zaměření. Taneční, sportovní i dobrodružné. Později jsme
přikupovali další. Některé na postřeh, na přemýšlení i hry se známými televizními postavami. Jediné čemu se úmyslně vyhýbáme,
jsou hry bojovné a válečné, neboť těch je na počítačích až až. Nyní jsme celkem slušně vybaveni, protože máme kolem 20 her a tento
počet určitě není konečný.
Už je možná na čase prozradit Vám, kolik se vešlo do auta banánových krabic. Pokud jste dočetli až sem, vězte, že jsme naložili 34
kusů. Byli jste někde poblíž?
Herní odpoledne a dny bez počítačů
Naše očekávání se splnila. Máme prostor, kde mohou teenageři trávit svůj čas. My ale nechceme jen tak zahálet, proto vymýšlíme
další aktivity, které mohou přilákat i nové návštěvníky. K některým odpoledním akcím využíváme již zmíněný xbox. Jako první byla
taneční soutěž “Dance battle”. Děti po dvojicích opakovali taneční kreace z obrazovky. Ten, kdo se nejlépe shodoval s tanečníkem,
získával body. A jestli Vás teď napadlo, že je tato akce spíše pro děvčata, mýlíte se. My jsme právě naopak měli více kluků.

Několikrát do měsíce se konají tzv. off-line days. To jsou dny, kdy vypínáme počítače a místo nich zapojíme kreativitu, nápady a
hlavně dobrou náladu.
Probíhají u nás speciální měsíční akce, tzv. „výzvy“. Jedná se o jedinečné akce, které se staly hitem na video portále youtube. Za
zmínku určitě stojí "Fazolková výzva", která měla velký úspěch. Děti ochutnávaly fazole různých příchutí a musíme je pochválit, byly
opravdu statečné.
Na únor je připravena další výzva, kde vyzkoušíme dětskou zručnost a pokud bude opět úspěšná, budeme tyto mimořádné akce
zařazovat i nadále.

Velký zájem je projeven o robotický kroužek, kde děti staví ze složitější stavebnice Lega a poté programují robota. Bohužel z
kapacitních důvodů nemůžeme uspokojit každého zájemce.
Jako jedinečný se dá považovat také kroužek „Zapař si s knihovníkem“, který je koncipován do online a offline verze.
Při online verzi se snažíme dětem ukázat nejen různé hry, ale i způsob, jakým jsou hry tvořeny
a určité zajímavosti, které se asi nejlépe dají spojit s rozšiřováním všeobecného přehledu.
Kdežto offline je vždy směřován na různé deskové hry. Jde především o spřátelení Teenagerů
na našem oddělení a hlavně o zábavu, kde ukážeme, že to jde i bez počítačů a různých
moderních vymožeností.
Veškeré akce najdete na našem facebooku. Pokud se Vám zdají být zajímavé, nebo jste prostě
jen zvědaví, určitě mezi nás zavítejte. Těšíme se na Vás.
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