FESTIVAL DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V LIBERCI 2018
DOPROVODNÉ PROGRAMY
6. – 8. 6. 2018
Lidové Sady, Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Oblastní galerie Liberec

Středa 6. 6. 2018 Lidové Sady
LIDOVÉ SADY - EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO
9:00 – 10:00 Kuba a Johana - Petra Braunová
Jaká dobrodružství zažívají kamarádi Kuba a Johanka? Kdo a jak zachránil malé
kotě? Kdo objevil zloděje táborové vlajky? Kdo vyhrál třídní soutěž? Kdo
přemohl upíra? O tom všem se dočtete v knihách pro malé čtenáře: Kuba
nechce číst, Kuba nechce spát, Kuba nechce prohrávat, Johana s dlouhýma
nohama, Johana s nosem nahoru. Vyšlo v nakladatelství Albatros, edice První,
Druhé a Třetí čtení.
Pro 2. – 3. třídy

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

10:00 – 11:00 Valentýnka - Ivana Peroutková
Devítiletá Valentýnka žije s velkou rodinou ve staré vile, má psa - peruánského
naháče Huga a klávesy, na které hraje vlastní písničky. Valentýnka je napůl
snílek a napůl průzkumnice, což z ní činí neobyčejnou holčičku. Často zažívá
napínavé i vtipné situace a ráda si vymýšlí různé hry, do nichž zapojuje tři
nejlepší kamarády - Jonáše, Péťu a Zuzku. Každá hra dopadne trochu jinak, než
si Valentýnka představovala, ale nakonec ke spokojenosti. První díl ze série
představí autorka Ivana Peroutková.
Pro 1. – 3 . třídy
11:00 – 12:00 Valentýnka - Ivana Peroutková
Devítiletá Valentýnka žije s velkou rodinou ve staré vile, má psa - peruánského
naháče Huga a klávesy, na které hraje vlastní písničky. Valentýnka je napůl
snílek a napůl průzkumnice, což z ní činí neobyčejnou holčičku. Často zažívá
napínavé i vtipné situace a ráda si vymýšlí různé hry, do nichž zapojuje tři
nejlepší kamarády - Jonáše, Péťu a Zuzku. Každá hra dopadne trochu jinak, než
si Valentýnka představovala, ale nakonec ke spokojenosti. První díl ze série
představí autorka Ivana Peroutková.
Pro 1. - 3 .třídy
12.00 -13.00 Ze světa divokých zvířat – Zuzana Samková
O divokých zvířatech z celého světa bude vyprávět cestovatelka a fotografka
Zuzana Samková

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA A
9:00 – 10:00 Pohádkování dokola - Jiří Fixl
Výtvarný workshop, určený pro žáky 1. a 2. tříd základních škol.
Pohádkový svět nabízí nekonečné možnosti výtvarného zpracování.
Děti pracují s předem připravenými předlohami;
nůžky, lepidlo, barvy a dětská fantazie dostanou svůj prostor.
Součástí dílny jsou i veselé variace autorských pohádek Jiřího Fixla.
Pro 1.- 3. třídy

ČÍTÁRNA A

10:00 – 11:00 Kuba a Johana - Petra Braunová
Jaká dobrodružství zažívají kamarádi Kuba a Johanka? Kdo a jak zachránil
malé kotě? Kdo objevil zloděje táborové vlajky? Kdo vyhrál třídní soutěž?
Kdo přemohl upíra? O tom všem se dočtete v knihách pro malé čtenáře:
Kuba nechce číst, Kuba nechce spát, Kuba nechce prohrávat, Johana s
dlouhýma nohama, Johana s nosem nahoru. Vyšlo v nakladatelství Albatros,
edice První, Druhé a Třetí čtení.
Pro 2. – 3. třídy
11:00 – 12:00 Pohádkování dokola - Jiří Fixl
Výtvarný workshop, určený pro žáky 1. a 2. tříd základních škol.
Pohádkový svět nabízí nekonečné možnosti výtvarného zpracování.
Děti pracují s předem připravenými předlohami;
nůžky, lepidlo, barvy a dětská fantazie dostanou svůj prostor.
Součástí dílny jsou i veselé variace autorských pohádek Jiřího Fixla.
Pro 1.- 3. třídy
14.00 – 15.00 Jak se rodí kniha? Hravě!
V originální tvořivé dílně nakladatelství Elmavia s autorkou dětských knih
Pavlou Soletkou Krátkou a ilustrátorkou Marií Snášelovou Štorkovou děti
poznají, jak vzniká knížka, co vše takový proces obnáší od první myšlenky po
hotovou knihu.

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA B
9:00 – 10:00 Kuba Tuba Tatuban - Jana Šrámková
Nebyla by to nuda, kdyby byli všichni lidé stejní? Aneb být divný je úplně
normální! Autorské čtení knihy Kuba Tuba Tatubahn prokládané diskusí o
jinakosti, talentech, hudebních nástrojích a fousech.
Pro 1. – 3. třídy

ČÍTÁRNA B

10:00 – 11:00 Není Marie jako Denisa – Jana Šrámková
Není Marie jako Denisa. Není Dageš jako Mapík. Co nám říká o literární
postavě jméno? Malá dílna výkladů a hledání jmen postav s tajemným
výletem do hebrejské abecedy. Součástí bude krátké autorské čtení z knih
Bratři v poli a Putování žabáka Filemona.
Pro 3. - 4. třídy
11:00 – 12:00 Druhé housle - Ilona Fišerová
Tony se s velkou rodinou právě přistěhoval do nového města, navíc do
domu, ve kterém nejspíš straší. Rád hraje míčové hry, nejraději ze všeho
kin-ball, týmový sport s velkým balonem. Ríša je Tonyho pravý opak:
maminka mu láskyplně říká Otesánku, protože má pár kilo navíc, a spíš než
na hřišti byste ho potkali v hudební škole. Přestože jsou každý jiný, rychle se
spřátelí. Tony učí Ríšu kin-ball a Ríša by byl moc rád, kdyby Tony začal chodit
na housle. Jenže je tu háček: kluci nemají druhé housle.
Pro 3. – 5. Třídy

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA ALBATROSU

ČÍTÁRNA ALBATROSU

9:00 – 10:00 Áďa spadla do kanálu - Sylva Francová
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou
vyčarovat alchymisté? A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na
mostě na andílka? Holčička Áďa se ocitla v Praze dávných dob a se svými
novými kamarády se vydává na cestu za dobrodružstvím. Během svého
putování městem do minulosti objeví odpovědi na tyto otázky i na mnoho
dalších. Nakonec zjistí, kudy vede cesta domů zpátky za sestrou, ale i to, co
se jí ukrývá hluboko v srdci. Pojďte se vydat na tajemnou cestu spolu s ní a
s autorkou a ilustrátorkou Sylvou Francovou.
Pro 2. – 4.třídy
10:00 – 11:00 Po stopách ztraceného syna - Petr Hugo Šlik

Vojta, Jindra a Tereza mají pro strach uděláno. Společně odhalili tajemství
jeskyně pokladů i staré cihelny, jejich přátelství ale poslední dobou není
jako dřív. Vojta si našel nového kamaráda a zdá se, že se líbí i Tereze.
Nešťastný Jindra si nerozumí ani s rodiči, a tak uteče z domova. Za úkryt si
zvolí starou hájovnu v Modrém háji, která je už napůl rozpadlá. Není divu,
že se jeden z kamenů ve zdi hýbe. Když ho Jindra vytáhne, objeví sto let
staré dopisy…
Pro 3. – 5. Třídy
11:00 – 12:00 Vybrat si dobrou knížku je umění
Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. Stupeň
12:00 – 13:00 Vybrat si dobrou knížku je umění
Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. stupeň
13:00 – 14:00 Vybrat si dobrou knížku je umění
Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. stupeň

LIDOVÉ SADY - DIVADELNÍ SÁL

DIVADELNÍ SÁL

9:00 – 10:00 LiStOVáNí - Šmodrcha (A. Kimpton)
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného
městečka. Když ovšem jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí
náhodou natrefí na příšerně pomotaného, zpřeházeného, mrzoutského,
vypaseného a na sušenkách závislého mluvícího kocoura, jeho život se rázem
úplně změní!
Je šťastný, že v podivném tvorovi konečně našel svého vlastního zvířecího
kamaráda, a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou posedlá máma, otravná
sestra a bláznivý starý plukovník se zálibou ve vycpávání neobvyklých
živočichů mají na věc docela jiný názor... Dokáže Honzík svého chlupatého
parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud mnohem horší než jen pouhý
nedostatek sušenek?
Pro 1. –5. třídy
10:00 – 11:00 LiStOVáNí - Jak být klukem/ holkou? aneb vše, co jste chtěli vědět o
pubertě a báli jste se Googlit (J. Dawson, H. Longová)

Jak může být člověk za borce a představovat si, že někoho sbalí, když má
obličej samý beďar a chlupy mu rostou na místech, kde by podle něj neměly
vůbec růst? Být holkou je skvělý. Ale někdy taky praštěný, zvláštní a
nepochopitelný. Naštěstí jsou tu necenzurované avšak vřelé a inteligentní
knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové, které kluky i holky s
naprostou otevřeností provedou pubertou, nástrahami společenské džungle,
sexu i partnerství. A to bez vytáček a se vším všudy.
Pro 6. – 9. Třídy
11:00 – 12:00 LiStOVáNí - Šmodrcha (A. Kimpton)
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z jednoho docela obyčejného
městečka. Když ovšem jednoho obyčejného dne na toulkách po okolí
náhodou natrefí na příšerně pomotaného, zpřeházeného, mrzoutského,
vypaseného a na sušenkách závislého mluvícího kocoura, jeho život se rázem
úplně změní!
Je šťastný, že v podivném tvorovi konečně našel svého vlastního zvířecího
kamaráda, a chce si ho nechat, jenže jeho čistotou posedlá máma, otravná
sestra a bláznivý starý plukovník se zálibou ve vycpávání neobvyklých
živočichů mají na věc docela jiný názor... Dokáže Honzík svého chlupatého
parťáka ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud mnohem horší než jen pouhý
nedostatek sušenek?
Pro 1. – 5. třídy
16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků literární soutěže Máj – měsíc poezie
Vyhlášení výsledků 26. Ročníku literární soutěže Máj – měsíc poezie za účasti
jednoho z porotců Jiřího Žáčka

LIDOVÉ SADY – HLAVNÍ SÁL
VÝTVARNÉ DÍLNY

9.00 – 12.00 Vlnění - výtvarné dílny
Výtvarné dílny ke knize Vlnění
Délka 1 dílny - 45 min, max. počet účastníků 20
Dílny budou probíhat každou hodinu. Třídy je možné dělit, probíhat budou
vždy 2 dílny současně.
Pro 1. – 5. Třídy
11.00 – 12.00 Autogramiáda Jiřího Žáčka – veřejná čítárna

Středa 6. 6. 2018 - Krajská vědecká knihovna v Liberci
KNIHOVNA - ČÍTÁRNA 3. PATRO
9:00 – 10:00 Josífku, k noze! Daniela Krolupperová
Josífek je docela obyčejný kluk. Jenom se mu občas přihodí neobyčejné
věci. Jeho hodní, přísní rodiče najednou lžou, až se jim od pusy práší.
Anebo je úplně přestane zajímat učení. Ovšem když Josífek najde roztomilé
štěňátko, všechno nasvědčuje tomu, že rodiče tentokrát žádná změna
nečeká. Zato Josífek se dočká opravdu obrovského překvapení!

ČÍTÁRNA 3. PATRO

Pro 1. – 3. třídy
10:00 – 11:00 Kreslená pohádka - Vhrsti
Ilustrátor a spisovatel Vhrsti vypráví originální pohádku a přímo před dětmi
k ní kreslí obrázky. Vidět, jak vzniká pohádkový příběh a jak k němu kreslíř
v reálném čase tvoří ilustrace, je pro děti velmi atraktivní podívaná. Navíc
můžou děti autorovi radit, jak mají obrázky vypadat, nebo dokonce, kam se
bude dál ubírat děj pohádky.
Pro 1. – 3 . třídy
11:00 – 12:00 Kreslená pohádka - Vhrsti
Ilustrátor a spisovatel Vhrsti vypráví originální pohádku a přímo před dětmi
k ní kreslí obrázky. Vidět, jak vzniká pohádkový příběh a jak k němu kreslíř
v reálném čase tvoří ilustrace, je pro děti velmi atraktivní podívaná. Navíc
můžou děti autorovi radit, jak mají obrázky vypadat, nebo dokonce, kam se
bude dál ubírat děj pohádky.
Pro 1. – 3 . třídy

Středa 6. 6. 2018 – Oblastní galerie Liberec
OBLASTNÍ GALERIE - ATRIUM, AUDITORIUM
ATRIUM,
AUDITORIUM

9:00 – 10:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut
Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí

Pro 1. – 2. Stupeň

10:00 – 11:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut
Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí
Pro 1. – 2. Stupeň
11:00 – 12:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut
Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí
Pro 1. – 2. Stupeň

