Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace, dětské oddělení

pro žáky 2. stupně
„EQBEMNUA JYSICE SQNCHT IIMAJ“ - snad se pan Erben nebude zlobit, když si pohrajeme s jeho Kyticí
„RKAUMÍ ONHÁDJÁŘI A IEIICH ONHÁDJY“ - sama princezna Pohádka nám poslala pana Perraulta, bratry
Grimmy, H. CH. Andersena, K. J. Erbena nebo paní Boženu Němcovou, aby nás ve svých pohádkách
unesli do její říše plné tajemství a překvapení
„RUĚS RONQST U KNIHÁCH“ - trochu protáhneme „svaly“ těla i duše, mohlo by zajímat sportovní třídy

„ND ŘECJÝCH BÁIÍ J PRAOTCI ČECHOVI“ - nejen pod žhavým sluncem Řecka ve stínu Olympu povstali
bájní hrdinové, i ve stínu hory Říp potkáme bájné reky
„KISEQÁQMÍ ŽÁMQY“ - literatura je dáma rozmarná: poetická, prozaická, humorná i satirická, v epigramech
si libuje, parodie zbožňuje, spousta bajek, pověstí, přivádí ji ke štěstí, však nejraději, když se večer tmí,
při pohádce sladce sní

VE SPOLUPRÁCI S HUDEBNÍM ODDĚLENÍM:
„LŮI RYM GTRSAU LAHKER“ (četba z fiktivního deníku Mahlerovy matky se střídá s informacemi o
Jihlavě skladatelova dětství a mládí, Mahlerově dalším životě a tvorbě, promítáním fotografií a kratičkými
hudebními ukázkami, vhodné pro 7. – 9. ročník, cca 60 minut)
„SN BYKI BEASKER…“ formou mluveného slova, klipů, hudebních ukázek, fotografií vás provedeme historií
nejslavnější skupiny všech dob, nahlédneme do životních osudů jednotlivých členů, stručně se
seznámíme s jejich tvorbou i nejrůznějšími zajímavostmi z časů jejich největší slávy
„ABBA“ vyprávění o slavné švédské skupině oživují fotografie, klipy, ale hlavně nás potěší jejich krásné
písničky, u některých se seznámíme i s překladem textu do češtiny
„PTEEM“ pojďte se s námi projít historií a písničkami britské rockové skupiny, jedné z nejlepších a
nejvlivnějších skupin všech dob

Programy probíhají v pondělí, středu, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 9.30 nebo od 10.00 do 11.30
Program je nutné předem telefonicky domluvit
na čísle 565 597 865 Qadka Oavlíčková

