
 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIUM ČÍTANIA je otvorené CELÝ DEŇ! 

ČÍTAME – ZAŽÍVAME – SPIEVAME – TANCUJEME – DRAMATIZUJEME  
A  VÝTVARNE STVÁRŇUJEME 

 
PREZENTÁCIE tvorivého čítania a čítania s porozumením a zážitkom 

PODUJATIA s hosťami 
KNIŽNICA vydavateľských noviniek i odporúčaných kníh 

PORADŇA ČÍTANIA 
TESTOVANIE vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom  

eye-trackera Tobii 
 

VÝSTAVA detských prác 16. ročníka súťaže EX LIBRIS Hlohovec „Svet okolo nás“ 
tvorivé výlety za múzami s umeleckým štúdiom MÚZA Bratislava 

putovanie dejinami za výnimočnými SuperŽenami 
víkendové ZÁKULISIE knižného veľtrhu 

Laboratórium čitateľských spomienok – POVINNÁ literatúra 

 

7. 11. 2019, štvrtok 

09.10   Rebelka Lili (10 – 11 r.+) stretnutie s autorkou 
Ivana Ondriová. Pochabá Lili Jojová. MLADÉ LETÁ. 
Rodičia žijú vo Švajčiarsku, Lili u starej mamy. Prečo? Hmhm... to sa dozvieme. 
Lili sa veľa vecí nepáči, rebeluje. Pridajú sa k nej spolužiaci?  

10.30   „the best of Hevier“ (10 – 12 r.+) 
Daniel Hevier. tak takéto básne pre deti píše hevier. TRIO PUBLISHING. 
Stretnutie s autorom básní pre stálych fanúšikov, deti či mladých dospelých.  
Ako sa z básne stane hit recitačnej súťaže? Ako sa z básne stane pieseň? 

11.30   Na vine sú tenisky! (5 - 7 r.+) stretnutie s autorkou 
Barbora Paulovičová, Babča B. Kardošová. Červené tenisky. SLOVART.  
Nie je Barborka ako Barborka. Nie sú balerínky ako tenisky... Aj ty máš niekedy 
pocit, že si akýsi „vymenený“? 

12.30   Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev 
Zážitkové čítanie pre všetkých 

13.30   Máte dosť dlhý krk, aby ste videli do diaľky? (5 – 6 r. +) 
Julia Bochmeová, Julia Ginsbachová. Tafiti a cesta na koniec sveta. Pro 



 

 

Solution. Malá surikata Tafiti ho veru neustále naťahuje. Tafiti je veľmi 
zvedavý. Kto je zvedavý, zažije aj kóóópec dobrodružstiev. 

14.30   Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií  
  prostredníctvom eye-trackera Tobii v spolupráci s Katedrou knižničnej  
  a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  

15.30   Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev 
Zážitkové čítanie pre všetkých 

16.30   MÚZY volajú: Cink, cink, cink, počuješ nás, vidíš nás, ideš s nami?  
Pre všetkých ☺ Poďte s nami za múzami. Čítame, vymýšľame, tvoríme,  
tancujeme, spievame, hráme, ... spolu s umeleckým štúdiom MÚZA Bratislava. 
Účinkujú tie najmenšie múza-poklady. 
 

17.30   Stretnutie s kamarátmi Terkou a Kubkom (3 r.+) 
Liane Schneider. séria Kamarátka Terka. Ilustrácie Eva Wenzel-Bürger. 
Verbarium. Tielmann Christian séria Kamarát Kubko. Ilustrácie Sabine 
Kraushaar. Verbarium. 
Terka a Kubko nie sú hocijakí kamaráti. Sú presne takí, ako každučký človiečik, 
ktorý sa zoznamuje so svetom navôkol. Hnevajú sa, obávajú škôlky, hrajú 
futbal či jazdia na koni, šantia so psíkom, pomáhajú, tešia na Vianoce... 22 + 10 
príbehov = 22x + 10x pomoc všetkým rodičom pri bežných i nebežných 
denných situáciách. 

Na malých i veľkých návštevníkov sa tešia:  
autorky projektu Mama, tata, čítajte s nami a lektorky tvorivého čítania deťom;  

pedagógovia a študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v BA; 
výskumní pracovníci Vedeckého parku UK v BA a umelecké štúdio MÚZA Bratislava.     

 

Príďte si hoci len tak posedieť a začítať sa …, oddýchnuť si … 
Sledujte program, alebo sa usaďte v kútiku a listujte … 

Ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo v oblasti čitateľstva detí predškolského 
a mladšieho školského veku s možnosťou otestovania vnímania a spracovania textov 

a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera Tobii. 

Dramaturgia programu: Natália Mazanová  
 Odborná a umelecká garancia: Natália Mazanová, Ľudmila Hrdináková  

 ČÍTAJTE S NAMI ☺          

             

rezervácia miest na program – pre školské skupiny (prosíme, dajte nám o sebe vedieť):   
natalia.mazanova@mamatata.sk   

tel. č. 0903 474 426 


