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NOVÉ KNIHY

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,

• Aristokratka a vlna
zločinnosti na zámku Kostka

dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za první
čtvrtletí roku 2019.

• Tatér z Osvětimi

Knihovnu navštívila Mateřská škola Mořice v rámci pravidelných
půlročních návštěv. Dále prvňáčci z Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice si
udělali výlet v rámci března, měsíce čtenářů, do naší knihovny. Pro děti
proběhla Noc s Andersenem. Byly dovezeny nové knihy z výměnného
fondu Městské knihovny Prostějov. Měl jsem možnost prezentovat naši
knihovnu a její aktivity na Šumpersku při vzdělávací akci Knihovna musí
zaujmout.

• Ink
• Husitská epopej
• Jeden kopeček šmoulový

Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.

• P. S. z Paříže

Tomáš Pavelka, knihovník

• Zero
• Čertí brko

NOC S ANDERSENEM
Další ročník Noci s Andersenem se nesl v duchu 70. výročí od založení
nakladatelství Albatros. Podtitulem byly příběhy Ferdy Mravence, které
v knižní podobě vycházejí u Albatrosu několik desítek let. Program jsme
zahájili četbou příběhu, nejprve četly děti, poté jim jeden příběh přečetl
knihovník. Po přečtení děti shrnuly děj a přemýšlely nad ponaučením do
každodenního života. Mladší děti následně pokračovaly kreslením
postaviček z příběhu, starší luštili křížovku. Před filmem se děti navečeřely
a přesunuly do spacáků, pak už nic nebránilo sledování filmové verze
Deníku malého poseroutky. Po vcelku klidné noci se 14 dětí nasnídalo a
vyrazilo za svými rodiči domů.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE ŠKOLKY

Noc s Andersenem

Na počátku března navštívily knihovnu děti z MŠ Mořice. Připraven byl
pro ně program o Spejblu a Hurvínkovi. Přečetli jsme si nejprve pohádku,
během čtení jsme pomocí otázek na děj dávali pozor a na konci se snažili
objevit přesah pohádky pro běžný život dětí. Děti si pak vymalovaly
omalovánku a dozvěděly se ještě, jak knihovna funguje, kde lze nalézt
dětské knihy a kdy je možné si je přijít s rodiči vypůjčit.

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každý čtvrtek od 17 30 do 20 00

Vydala Zámecká knihovna Mořice v dubnu 2019 jako informační bulletin pro potřeby knihovny, zpracoval Tomáš Pavelka, knihovník.

