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1. 12. 2018 od 9 do 13 hod.    (Klub K)   
Kurz drátování s Katkou – 4. lekce 

 

4. 12. 2018 od 17 hod.    (Klub K) 
Arnošt Vašíček – Tajemství, záhady, bytosti odjinud 

Beseda s českým záhadologem, scénáristou a spisovatelem.. 
 

7. 12. 2018 od 12 do 15 hod.  (oddělení pro děti) 
Čtení, hraní a tvoření s knihou  

Workshop pro děti a družiny  

 

8. 12. 2018 od 9 do 12 hod.  (vstupní chodba knihovny) 
Velká vánoční burza dětských knih  

 

 12. 2018 od 9 do 12 hod.   (oddělení pro děti) 
Den pro dětskou knihu a vyhlášení vítězů soutěže O nejkrásnější 

stromek 

 

14. 12. 2018 od 12 do 15 hod.   (pobočka Na Dolí-

kách) 
Čtení, hraní a tvoření s knížkou 

 

18. 12. 2018 od 14 hod.            (přednášková místnost) 
Vánoční posezení s knihou  
  
  

ADVENT V KNIHOVNĚ 

 

18. 12. 2018 od 18 hod.   (Klub K) 
Vánoční rukodělky s Lenkou Janovskou  

 

19. 12. 2018 od 14 do 15 hod. (Penzion Na Sa-

dech) 
Hrátky s pamětí 

 

20. 12. 2018 od 9 do 10 hod. (oddělení pro děti) 
Vánoční Čítálek  

OZNÁMENÍ: 

Od 23. 12 2018  

do 2.1.2019  

bude knihovna uzavřena! 





PROGRAM NA PROSINECPROGRAM NA PROSINEC  



Milé maminky a tatínkové, vítejte v novém 

klubu POVÍDÁLEK. Mají vaše děti problém s 

výslovností slovíček? Dělá jim problém vy-

jádřit se, nebo plynulost řeči? Mají malou 

slovní zásobu? Pojďme společně procvičo-

vat! V Povídálku si procvičíme výslovnost, 

artikulaci ale i dýchání. Budeme se učit 

slovní hrátky, básničky a hlavně si budeme 

povídat o všem, co děti zajímá! 

POVÍDÁLKOVÉ 

Do našeho kolektivu hledáme nového ko-

legu/kolegyni na DPP do knihovny na Dolí-

ně (ideálně brigádně pro seniora nebo 

studenta). Otevírací hodiny přizpůsobíme 

vašim možnostem. Nástup po dohodě. In-

formace na tel. č. 312 522 238 nebo na in-

fo@knihovnaslany.cz.  

HLEDÁME NOVÉHO PRACOVNÍKA! 

LEKOTÉKA 

Víte, co je lekotéka?  

„Lekotéka" pochází se švédštiny Skandiná-

vie byla v půjčování hraček a didaktic-

kých her průkopníkem. Všechny pomůcky 

v Lekotéce rozvíjejí fantazii, tvořivost, zruč-

nost, napomáhají k rozlišování barev a tva-

rů, procvičují přesnost, jemnou motoriku, 

zlepšují postřeh, logické myšlení apod. Jed-

ná se o nejrůznější skládanky, puzzle, zvu-

kové knihy, kreslicí tabulky, společenské 

hry, maňásky a podobně.  

POZVÁNKA NA LEDEN 2019 

ROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 

(BOOKSTART) –  

PROČ SE ZAPOJILA I NAŠE KNIHOVNA?  

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

České republiky (SKIP ČR) se rozhodl připo-

jit k mezinárodnímu projektu Bookstart, kte-

rý úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 ze-

mích a 30 jazykových teritoriích světa. Čes-

ku variantou projektu Bookstart, respektují-

cí povinné mezinárodní parametry a české 

podmínky, zahajuje svaz knihovníků 

v březnu letošního roku. 

Projekt S knížkou do života bude zaměřen 

především na získání pozitivního vztahu ke 

knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, 

a to ve spolupráci s rodiči. Zásadní budou 

programy pořádané ve spolupráci a za 

přítomnosti rodičů a zaměřené na společ-

né čtení a podporu čtenářství. 



PPPŘŘŘIPIPIPRRRAAAVVVIIILLLI JI JI JSSSMMMEEE   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠE E E DDDĚĚĚTTTIII   

Co už jsme se naučili: 

UZLÍK 

Uzel, uzlík, uzlíček 

pošimrá ti nosíček. 

Tvůj kamarád maličký 

pohladí ti tvářičky. 

 

KOČIČKA 

Naše malá kočička 

má veselá očička. 

Když se na svět kouká,  

tiše při tom mňouká. 

 

PAN DOKTOR 

Šel pan doktor na návštěvu 

zaťukal ťuk ťuk ťuk, 

zazvonil crrr crrr crrr, 

utřel si boty 

a už je tam. 

Knížka je knížka, která vám na každé stránce 

poví, co s ní máte udělat. A pokud ji po-

slechnete, pochopíte, že máte v ruce 

opravdu neobyčejnou knížku. Stačí jí zatřást, 

někde poklepat, jinde fouknout do barev-

ných puntíků a začnou se dít překvapivé vě-

ci… Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, orien-

taci na ploše, číselné představy a zrakové 

vnímání předškolních dětí, připravuje pro 

čtení a psaní, ale rozhýbá, potěší a rozesmě-

je i dospělé. Knížku ve svých knihovnách 

ocení rodiče předškoláků, pedagogové 

předškolních zařízení a speciální pedagogo-

vé.  

Knížka je knížka plná puntíků 



LAMA MALOU IZZ ZAUJALA, ALE NEJRADĚJI MÁ STEJNĚ POLÁMAL SE MRAVENEČEK 

DROBEČKY Z REGÁLŮ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ: 




