
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

9. 11. 2019, sobota 
 
10.15   Ich piesni vraj chýba koniec (5 r. +) 

Adrián Macho. Gerda 2. Strach má veľké oči. Albatros.  
Pamätáte si Gerdu? A Larsa? A ich najkrajšiu melódiu pod slnkom?  
Výtvarná dielňa s autorom a slávnostný KRST druhého Gerdinho príbehu. 

 Príďte Gerdu pokrstiť spolu s jej krstným otcom Mirom Jarošom 
 

11.30   On je iný, fľakatý. Oni sa mu posmievajú (6 r. +) 
Daniel Rušar. Strakáč a Tíoni. Ilustrácie Adela Režná. OZ Slniečkovo.  
Svoje škvrny chlapec nenávidí, chcel by sa hrať s ostatnými deťmi, ale nejde to. 
Odcudzujú ho a veru, aj sa posmievajú. Túži sa stať silnejším. Viete, že silným 
nástrojom, ako si získať kamarátov a ako sa stať sebavedomejším je SMIECH? 

 

12.30   Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev 
Zážitkové čítanie pre všetkých 

 

13.30   Svet plný zázrakov (8 r. +) 
Stanislav Repaský. Natálkine dobrodružstvá. Ilustrácie Peter Uchnár. Albatros. 
Natálka vidí viac ako ostatní, spoznáva malé lietajúce bytosti, tajomného 
muža, zbierajúceho hviezdy, planéty, hory, maliara, tvoriaceho pestrofarebný 
svet... do sveta zázrakov nás zavedie samotný autor. 

 



 

 

15.00   Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev 
Zážitkové čítanie pre všetkých 

 

16.30   Dievčenské šušušu... (11 – 13r.+) 
Lena Riečanská. Láska na prvý pohľad. Ilustrácie Martin Kellenberger. 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.  
Séria Navždy kamošky (Ach, tá Joja!, Soňa, čo sa deje?, Monika to roztočí, 
Tiborove trapasy). TRIO Publishing. 
Som, aká som!; Sladkých štrnásť s horkou príchuťou; Niečo ti pošepkám. 
Ilustrácie Lucia Zajac Valová. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.  
Priateľské rozprávanie sa o priateľstvách násťročných s autorkou Lenkou 
Riečanskou a dievčenskými múzami umeleckého štúdia MÚZA Bratislava. 
Budeme i spievať a tancovať? – MÚZY volajú  

 

18.00   Ako na FINANCIE? (10r.+)  
Peter Tóth, Monika Dillingerová. Finančná gramotnosť. ABCedu. 
Slávnostný KRST publikácie pre –násťročných s krstným otcom Vladimírom 
Kobielskym. 

 
 

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

Natália Mazanová a Ľudmila Hrdináková; 
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 


