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

Pátek 8. 6. 2018 Lidové Sady
LIDOVÉ SADY - EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO
9.00 – 10.00 Pohádkový svět Zuzany Pospíšilové

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Prostřednictvím pohádkových knížek se můžete seznámit se spoustou
kouzel a čar. Pro začínající čtenáře je přichystáno mnoho zajímavých
knížek s velkými písmeny. Možná, že i u vás ve třídě máte Školní
strašidlo. Nebo vás učí kouzelná paní učitelka jako děti v knižní sérii
Kouzelná třída. Dále se můžete těšit na Zlobivé pohádky, Chechtavé
pohádky, Prázdninové pohádky, Psí pohádky, Kočičí pohádky, Hasičské
pohádky, Policejní pohádky a Záchranářské pohádky a mnoho dalších.
Pro každého se něco najde. A nebude chybět ani hádankářská soutěž.
Pro 1. – 2. Třídy
10.00 – 11.00 Anča a Pepík na papíře i ve filmu – Lucie Lomová
Komiksová autorka a ilustrátorka Lucie Lomová bude dětem promítat své
obrázky a povídat o své práci. Názorně jim předvede, jak z jednotlivých
políček vzniká příběh, jaké jsou jednotlivé fáze při tvorbě komiksu. Bude
povídat o tom, jak se dělá animovaný seriál. Děti se pak samy stanou
komiksovými tvůrci, samy budou moci dotvořit nedokončený komiksový
strip.
Pro 1. – 5. Třídy
11.00 – 12.00 Anča a Pepík na papíře i ve filmu – Lucie Lomová
Komiksová autorka a ilustrátorka Lucie Lomová bude dětem promítat své
obrázky a povídat o své práci. Názorně jim předvede, jak z jednotlivých
políček vzniká příběh, jaké jsou jednotlivé fáze při tvorbě komiksu. Bude
povídat o tom, jak se dělá animovaný seriál. Děti se pak samy stanou
komiksovými tvůrci, samy budou moci dotvořit nedokončený komiksový
strip.
Pro 1. – 5. Třídy

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA A
9.00 – 10.00 Biblické příběhy - Iva Pecháčková
Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují
talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého
jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo. V edici
MANAMANA se snaží o co nejmenší úpravy textu – citlivé a a současně
a k dětskému čtenáři empatické. Součástí biblických vyprávění jsou
tvořivé otázky a úkoly pro děti, a to ke každé z knížek. To vše představí
jejich nakladatelka Iva Pecháčková
Pro 3. – 7. třídy
10.00 – 11.00. Biblické příběhy obrazem

ČÍTÁRNA A

Výtvarná dílna s jedním z ilustrátorů Biblických příběhů vydaných v edici
MANAMANA
Pro 3. – 7. třídy
11:00 – 12:00 Pohádkový svět Zuzany Pospíšilové
Prostřednictvím pohádkových knížek se můžete seznámit se spoustou
kouzel a čar. Pro začínající čtenáře je přichystáno mnoho zajímavých
knížek s velkými písmeny. Možná, že i u vás ve třídě máte Školní
strašidlo. Nebo vás učí kouzelná paní učitelka jako děti v knižní sérii
Kouzelná třída. Dále se můžete těšit na Zlobivé pohádky, Chechtavé
pohádky, Prázdninové pohádky, Psí pohádky, Kočičí pohádky, Hasičské
pohádky, Policejní pohádky a Záchranářské pohádky a mnoho dalších.
Pro každého se něco najde. A nebude chybět ani hádankářská soutěž.
Pro 1. – 2. Třídy
12.00 – 13.00 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.
Pro 1. i 2. stupeň

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA B
ČÍTÁRNA B

9:00 – 10:00

Svět Tegmine a Josef I. - Soňa Sirotková
Autorka knihy mysteriózního romantického příběhu Tegmine představí
jeho další pokračování Mistr Tegmine, odehrávající se z velké části
v podzemí Prahy. Autorka představí i svou nejnovější knihu Josef I., můj
přítel.
Pro 5. – 9. Třídy

10.00 – 11.00 Raketou Racek – Lukáš Urbánek
Ilustrátor a animátor Lukáš Urbánek vás provede podivuhodným světem
Doktora Racka.Vyrobíte si raketu nebo kadibudku s vlastním příběhem a
obletíte skoro celý svět. Zjistíte, co dělat, když slyšíte slovo, které nezačíná
na R. Kam chodí Racek na záchod? I to se dozvíte. A k tomu ještě plno věcí
o tom, jak se dělá knížka a že to zvládne skoro každý, kdo se nebojí vlastní
fantazie.
Pro 1. – 5. Třídy
11:00 – 12:00 Neboj! Neboj! – Lukáš Urbánek, Milada Rezková
Proč se bojíme? Co se děje v našem těle, když máme strach? Proč má
někdo strach ze psů a proč se psi bojí bouřky?
Povídání o nové knize Milady Rezkové, Lukáše Urbánka a Jakuba Kašeho
spojené s výtvarnou dílnou.
Pro 2. – 5. Třídy

LIDOVÉ SADY - DIVADELNÍ SÁL
9:00 – 10:00 LiStOVáNí - Zahrada (J. Trnka)

DIVADELNÍ SÁL

Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné zahrady,
kde potkají starého moudrého trpaslíka, zlomyslného kocoura a odhalují
rozličná tajemství. Trnkovo slavné dílo okouzluje svou poezií a humer již
několik generací.
Netradiční divadelní představení v podobě scénického čtení
Pro 1. – 3. Třídy
10:00 – 11:00 LiStOVáNí - Lichožrouti (P. Šrut, G. Miklínová)
Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to
může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče.
Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný příběh jedné lichožroutí
rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta
Hihlíka.
Netradiční divadelní představení v podobě scénického čtení
Pro 1. – 6. třídy

11:00 – 12:00 LiStOVáNí - BOOM! aneb Spudveč: 70.000 svět elných let (M.Hadon)
Co byste dělali, kdybyste zjistili, že se vaše na první pohled nudná a
nenápadná dějepisářka v soukromí chová přinejmenším divně? Džimbo je
obyčejný školák, který má svých starostí dost: jeho táta nemá práci,
maminka má naopak práce až moc a starší sestra je naprosto nemožná.
Když ale spolu se svým všetečným kamarádem Charliem začne zkoumat,
co mají záhadné školní události znamenat, jdou všechny všední problémy
stranou. Události ovšem naberou nečekaný směr a klučičí pátrání se brzy
zvrhne v praštěné dobrodružství vpravdě celoplanetárního významu…
Netradiční divadelní představení v podobě scénického čtení
Pro 5. – 9. třídy

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA ALBATROSU

ČÍTÁRNA ALBATROSU

9:00 – 10:00 Příběhy z kostek - Mindok
9 Kostek, 54 obrázků, 10 miliónů kombinací, nekonečné pohádky... Hoďte
kostkami a vyprávějte pohádku.. Prostě hoďte kostkami a podívejte se na
obrázky, které vám padly. Pak začněte skládat příběh, ve kterém se vše, co
je na kostkách, objeví. Příliš nepřemýšlejte. Prostě se podívejte na obrázky
a příběh se sám začne rozvíjet. Buď jen tak vyprávějte, nebo soutěžte o
nejzajímavější příběh.
Pro 1. i 2. stupeň
10:00 – 11:00 Přines si svou knihu - Mindok
Z vaší staré oblíbené knížky se teď stane vaše oblíbená hra! Zvolte kartu
zadání a pak rychle listujte, abyste vyhověli zadání (a sudímu!) co
nejvtipnějším příspěvkem. Najdete „směšný titulek z bulvárních novin“ v
nejnovějším bestselleru? A co „radu na rande“ ve své ohmatané kuchařce?
Protože můžete použít jakoukoli knížku, můžete hrát s jakoukoli skupinou a
najít neomezený potenciál zábavy na každé stránce! Kde objevíte „název
nejlepší nové párty hry“? Zjistíte sami, když zavelíte „Přines si svou knihu“!
(knihy budou v čítárně k dispozici)
Pro 1. i 2. stupeň

11:00 – 12:00 Císař Josef I. - Soňa Sirotková
Příběh přátelství osmileté dívky a císaře. Vilemína Bělinská se shodou
náhod dostane do blízkosti prince Josefa a stane se jeho přítelkyní. V knize
vystupuje řada historických méně známých postav. Jednou je i osobnost
Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který byl jedním ze dvou
velitelů obležené Vídně roku 1683. Vilemína se stejně jako Josef nachází
v uzavřeném městě, a prožívá těch několik strašných týdnů, než je turecká
armáda Kary Mustafy poražena.
Pro 3. - 6. třídy

VÝTVARNÉ DÍLNY

LIDOVÉ SADY - HLAVNÍ SÁL
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

Pátek 8. 6. 2018
Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
KVK - ČÍTÁRNA 3. PATRO

ČÍTÁRNA 3. PATRO

9:00 – 10:00 Lucie a zázraky aneb kouzelný svět Oty Hoffmana - Lucie Mecová
Je možné vstoupit do obrazu? Co se stane, když nedodržíme přesnost,
poučení a dokonalost, jak velké přijde pobavení? Společně se
prostřednictvím zážitku a metod dramatické výchovy seznámíme s malou
Lucií, jejím příběhem a jejím světem, ve kterém se možná budou dít i
zázraky.
Pro 3. – 5. Třídy
11:00 – 12:00 Lucie a zázraky aneb kouzelný svět Oty Hoffmana - Lucie Mecová
Je možné vstoupit do obrazu? Co se stane, když nedodržíme přesnost,
poučení a dokonalost, jak velké přijde pobavení? Společně se
prostřednictvím zážitku a metod dramatické výchovy seznámíme s malou

Lucií, jejím příběhem a jejím světem, ve kterém se možná budou dít i
zázraky.

Pro 3. – 5. Třídy

Pátek 8. 6. 2018 – Oblastní galerie Liberec
OBLASTNÍ GALERIE - 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

ATRIUM, AUDITORIUM

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

