IMAGE JE NANIČ

ANALFABETA NEGRAMOTNÁ

5. – 7. ročník

5. – 7. ročník

Humorné zážitkové čítanie svojím obsahom blízkym dnešnej mladej
generácii poukazuje na skutočné hodnoty v živote. Trenčianska
knižnica získala za scenár a spracovanie témy 1. miesto v
celoslovenskej Súťažnej prehliadke knižničných podujatí pre deti
a mládež.

KNIŽNÉ HÁDANKY
5. – 9. ročník

Dokážete uhádnuť obsah a kvalitu knihy podľa jej „obalu“? Trúfate si
priradiť ukážku ku správnej knihe? Vybrané knihy určené presne pre
vekovú kategóriu zúčastnených detí vyvolávajú zvedavosť a
inšpirujú k čítaniu.

AKO SA VYZNAŤ V KOMIKSE?
5. – 9. ročník

Nahliadnime spolu do netradičného média, akým je komiks. Ako
vznikol, kto pri jeho príprave spolupracuje a ako sa vlastne má
správne čítať? To všetko sa dozvieme na tvorivej hodinke v knižnici.
Súčasťou je mini workshop, z ktorého si žiaci odnesú vlastné
vypracované komiksové listy.

SKEJŤÁCKE TENISKY
5. – 7. ročník

Ďalšie z podujatí zamerané na empatiu v medziľudských vzťahoch a
svojim prekvapivým záverom prinúti každého zamyslieť sa nad
výrokom „Nesúď človeka, pokiaľ neprejdeš míľu v jeho topánkach“.

KRIČ POTICHU, BRAČEK
7. – 9. ročník

Žijú medzi nami - dospelí aj deti so zdravotným znevýhodnením. Na
základe príbehu o autistickom chlapcovi nazrieme do života rodiny,
ktorá sa stretáva s rôznymi reakciami okolia. Spolu vyhodnotíme, či
sú správne alebo nie.

MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
5. – 7. ročník

Jedenásťročný Oskar je neprestajne terčom posmechu svojich
spolužiakov. Dokáže si poradiť so šikanovaním? Vedeli by ste sa
zachovať v rovnakej situácii?

VITAJTE V KNIŽNICI
5. ročník

Podujatie zamerané na návštevu knižnice v rámci učebných osnov
SJL pre 5. ročník ZŠ, kde sa žiaci dozvedia všetky potrebné
informácie o knižnici a jej službách.

Čudáčka Beta Analfabeta získala svoju prezývku pre nezáujem o čítanie
akéhokoľvek druhu. Nešťastnou náhodou však zostane zamknutá v knižnici...
a začnú sa diať veci... Vtipné zážitkové čítanie inšpiruje deti k čítaniu.

VŠETKO, ČO CHCEŠ VEDIEŤ
5. – 9. ročník

Rím, Londýn, New York, Paríž... Séria príbehov plných fascinujúcich
faktoch o ľuďoch, miestach, dejinách a kultúre týchto
najzaujímavejších miest sveta z dielne Lonely Planet. Zážitkové
čítanie plné nevšedných informácií a vtipných pohľadov autorov.

TAJOMSTVO PRÍBORNÍKA
7. – 9. ročník

Citlivo spracovaná téma holokaustu dáva možnosť dnešnej generácii
nazrieť do osudov ľudí počas vojny. Dozvieme sa, ako sa Gabikin
pokojný život plný lásky dramaticky zmení po obsadení krajiny
nacistami a ako nájde silu bojovať a nevzdať sa.

MOJE SKUTOČNÉ MENO JE HANNA
7. – 9. ročník

Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami poukazuje na nezlomnosť
viery a odvahu nevinných prenasledovaných židovských rodín v
období holokaustu. Podarí sa im prežiť v spleti temných podzemných
jaskýň až do konca vojny? Prečo sa to všetko dialo? Spolu sa
pokúsime nájsť odpovede na všetky otázky.

UKRADNUTÉ DETSTVO: LIDICE 1942
7. – 9. ročník

O tom, že zážitkové čítanie môže byť aj na vážnejšiu tému, vás
presvedčí ďalší dojemný skutočný príbeh s fiktívnymi postavami,
jednoducho napísaný pre tínedžerov, v ktorom však nie sú žiadne drsné
scény, ponúka nevšedný pohľad na holokaust „z druhej strany“. 11-ročnú
Miladu vďaka jej „árijským“ črtám vyberú spomedzi lidických detí a
odvezú do výchovného tábora. Aký význam má posledná veta babičky,
ktorú jej zašepkala pred odchodom - „Miladka, nezabudni, kto si.“ ?

POVESTI
5. – 7. ročník

Pútavou formou spracované zážitkové čítanie menej známych
povestí z trenčianskeho kraja. Povieme si, čo vlastne povesť je a ako
je možné, že sa zachovala až do dnešných čias.

BÁJKY
5. – 7. ročník

Porozprávame sa o podivuhodnom živote mudrca Ezopa, prečo bájky
vznikli a zopár krátkych vtipných bájok si prečítame a rozoberieme.

