
Městská knihovna 
 
AKCE PRO DĚTI 
Matyldino pohádkohraní 
7. 12. 2021 (úterý), 16:00, oddě
Čtení pohádek a vyprávění příbě
předškoláky a děti mladšího školního v
Knížkohraní s Edou. Vstupné dobrovolné.
 
Vánoční dílnička na Parníku
15. 12. 2021 (středa), 14:00–17:00
Pro děti na pobočce Parník. Tě
 
AKCE TEENSPACE 
Předvánoční čas s roboty 
6. a 7. 12., 12:30–18:00 
Stavte se na Teenspace provětrat naše robotické hra
různými vánočními oblečky. Bee
 
Vánoční tvoření 
13. 12., 12:30–18:00 
Vánoční dárek vyrobený od srdce pot
Určeno dětem od 10 let. Materiál zaj
 
Co na to Češi 
14. 12., začátek v 15:00 
Možná jste tuhle soutěž sledovali v televizi. Te
soutěžícími! Dejte dohromady pě
týmy odměna nemine. Určeno 
 
VÝSTAVA 
Knihožrouti 
V listopadu a prosinci bude k vid
Smolíkové, kterou ilustrovala Bára Buchalová. 
svého knihožrouta, pro jednotlivce i školní 
Úkolem dětí je nakreslit a popsat, jak si takového knihožrouta p
použitému materiálu se meze nekladou.
knihovny do 17. prosince 2021.
 
AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Vánoce s knihovnou 
11. 12. 2021 (sobota), 14:00–18:00
Přijďte si vyzkoušet vánoční zvyky, ochutnat pun
připravené divadelní představení Betlém aneb Putování za hv

 
ěstská knihovna Česká Třebová prosinec 2021 

2021 (úterý), 16:00, oddělení pro děti 
ě říběhů, hraní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro 

ti mladšího školního věku. Účastníci obdrží samolepku do pracovního sešitu 
Knížkohraní s Edou. Vstupné dobrovolné. 

ka na Parníku 
17:00 

Těšit se můžete na výrobu vánočních dekorací a drobných dárk

ětrat naše robotické hračky. Některé můžete „vysta
čky. Bee-Boti, Blue-Boti, mBoti a Ozoboti už na vás 

ní dárek vyrobený od srdce potěší nejvíc, přijď si na Teenspace něco hezkého vytvo
tem od 10 let. Materiál zajištěn. 

ěž sledovali v televizi. Teď máte jedinečnou možnost stát se samotnými 
žícími! Dejte dohromady pětičlenné týmy a přihlaste je u nás na Teenspace. Vít

čeno dětem od 10 let. 

vidění výstava pro děti podle knihy Knihožrouti od Kláry 
Smolíkové, kterou ilustrovala Bára Buchalová. K výstavě je naplánována sout
svého knihožrouta, pro jednotlivce i školní kolektivy. 

tí je nakreslit a popsat, jak si takového knihožrouta představují. Fantazii ani 
použitému materiálu se meze nekladou. Výtvory můžete odevzdávat na jakémkoli odd
knihovny do 17. prosince 2021. Nezapomeňte uvést jméno dítěte a kontakt.

ĚTMI 

18:00 
ční zvyky, ochutnat punč a předvánoční pohodu. Pro d

ředstavení Betlém aneb Putování za hvězdou. Vánoční p

 

átelství. Akce je vhodná pro 
astníci obdrží samolepku do pracovního sešitu 

ních dekorací a drobných dárků. 

ůžete „vystajlovat“ 
Boti, mBoti a Ozoboti už na vás čekají! 

ěco hezkého vytvořit. 

nou možnost stát se samotnými 
ihlaste je u nás na Teenspace. Vítězné 

ti podle knihy Knihožrouti od Kláry 
 je naplánována soutěž Nakresli 

edstavují. Fantazii ani 
žete odevzdávat na jakémkoli oddělení 

t. 

. Pro děti bude 
zdou. Vánoční představení je 



adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Ježíška v poněkud 
netradičním zpracování tohoto předvánočního příběhu. Vstupné dobrovolné. 
 
Čtenářská výzva 2021 
Pokud jste se zapojili do čtenářské výzvy a půjčili jste si v knihovně 20 knih dle vypsaných 
témat, vyplněnou čtenářskou kartu odevzdejte v knihovně do 7. ledna 2022. Poté náhodně 
vylosujeme vítěze. 
 
Na lovce perel čekají odměny 
Letošní hon za perlami skončil 24. listopadu. Malí čtenáři si mohou od 1. prosince vyzvedávat 
odměnu za celoroční snažení a utratit získané peníze, tzv. moriony, v knihovnickém 
speciálním obchůdku na oddělení pro děti ve městě i na pobočce Parník. 
Projekt Lovci perel začíná každý rok v lednu a jeho cílem je jednoduše a srozumitelně vést 
malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování slovní 
zásoby. 
 
Omezení provozu knihovny 
Čtvrtek 23. prosince otevřeno do 13 hodin, pobočka Parník celý den uzavřena. 
O vánočních svátcích knihovna uzavřena. 
Středa 29. prosince dětské oddělení na pobočce Parník uzavřeno. 
Pátek 31. prosince otevřeno do 13 hodin. 
Sobota 1. ledna 2022 zavřeno. 
 
Městská knihovna vám přeje předvánoční pohodu, příjemné svátky a dostatek času a 
klidu na čtení. 
 
Pro aktuální informace sledujte knihovnu na Facebooku, stránky www.moderniknihovna.cz, 
psát můžete na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník). 
 
 
 
 
Školní družiny se v knihovně seznámily  
s robotickými „v čelkami“ a „beruškami“ 
 
V říjnu a listopadu probíhaly na oddělení Teenspace odpolední programy pro děti ze školních 
družin. Žáci si vyzkoušeli robotické didaktické pomůcky Bee-Bot (včeličky) a Blue-Bot 
(berušky), díky kterým si zábavnou formou trénovali logické uvažování, plánování a 
prostorovou orientaci. Zkusili si také ovládání včeliček a berušek v aplikaci na tabletu. 
 
Evropský týden programování (CodeWeek) je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním 
způsobem přiblížit programování a rozvoj digitální gramotnosti každému člověku. Pro velký 
zájem jsme program nabízeli i mimo původní termín CodeWeeku (9.–24. října) a ve 
spolupráci s družinami budeme rádi pokračovat i příští rok. 
 
 
 


