KNIHOMAP 2018
KNIŽNÍ TRH PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S PESTRÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Po celou dobu konání knižního trhu KnihoMAP 2018 budete moci vybírat knihy a další
maličkosti, třeba jako vánoční dárky pro své nejbližší.
Sobota 10. 11. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin
Akce se koná pod Záštitou městské části Praha 12
ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 (Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4-Modřany)

SPOLEČENSKÝ SÁL
9:30 – 10:15
„Jak si hrát na spisovatele“. Beseda s autorkou knih pro děti Ivonou Březinovou
●
●
●

Ivona Březinová je nositelkou ocenění Zlatá stuha a byla nominovaná na cenu Magnesia
Litera.
Beseda je určená pro mladší čtenáře (MŠ a 1. stupeň ZŠ).
Po besedě následuje autogramiáda s autorkou.

10:45 – 11:30
„Holky (ale i kluci) na vodítku“. Beseda s Ivonou Březinovou, autorkou knih pro děti a mladistvé
●
●
●

Poslechněte si triptych o závislostech na drogách, hracích automatech a hubnutí, zkušenosti
nasbírané mezi narkomany.
Povídání o knihách Řvi potichu, brácho a www.bez-bot.cz – pro náctileté o handicapu.
Beseda je určená pro starší čtenáře (2. stupeň ZŠ).

13:00 – 13:45
Workshop o mediální gramotnosti s Josefínou Knollovou
Zvol si info
Fake news, dezinformační weby, mediální gramotnost: to jsou témata, která hýbou naší
společností a pozornost se jim začíná věnovat i v oblasti vzdělávání.
Projekt Zvol si info již dva roky jezdí po středních školách a školí mediální gramotnost, tedy jak

se nenechat napálit na všechny nesmysly, které se po internetu šíří. Nikomu neříkáme, co si
má myslet, ani neříkáme, které zprávy/média jsou správné a které ne. Věříme, že každý má
svou vlastní hlavu a pomocí Surfařova průvodce po Internetu poskytujeme návod, jak s
informacemi pracovat.
Za dobu naší existence jsme objeli zhruba 140 škol po České a Slovenské republice, oslovili
okolo 6 000 studentů, vyhráli Gratias Tibi cenu a vydali Nejlepší knihu o Fake news!!!
Workshop o mediální gramotnosti.
Přednáška Vás seznámí s nástrahami manipulativních technik, probereme mediální
gramotnost a představíme Surfařova průvodce po internetu, který Vám pomůže odhalit
dezinformaci a orientovat se ve složitém světě médií.
Josefína Knollová představí novou knihu „Fake News“ – nejlepší kniha o dezinformacích a
manipulacích.
● Přednáška je určená pro každého, kdo se chce vyznat v nekonečném množství
nejrůznějších mediálních informací.
14:30 – 15:15

Divadýlko z pytlíčku: JAK NA OBRA
Podaří se Honzům – dvojčatům zachránit princeznu před obrem?

15:30 – 16:15
Jak pracuje knižní bloger? Beseda o blogu, Instagramu, YouTube a Facebooku
●
●

Může blogovat každý? A může být každý bloger úspěšný? Knižní bloggerka roku 2017
Karolína Skácelová alias „Penny and Books“ ukáže, jaké úsilí stojí za úspěchem blogera.
Sabina Novotná alias „Knižní přístaviště“ vás provede Instagramem a YouTube kanály

TŘÍDA A
9:00 – 12:00
KOMIKSY aneb Co se děje za oponou tvorby komiksů
Celé dopoledne budete moci navštívit stanoviště, ve kterých se dozvíte, jak se dělá komiks
Pro mladší zájemce
Jak se dělá komiks se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Scenáristka komiksových knížek Na hradě Bradě či Viktorka a vesmírná dobrodružství
publikovala řadu dalších komiksových příběhů v časopisech a svých knihách. V hravém
workshopu si holky a kluci vyzkouší, jak komiks vzniká, vyzkouší si komiksové výrazy, naučí se
abecedu komiksových citoslovcí, druhy komiksových bublin i užitečných piktogramů. A
komiksy se nebudou jen psát a kreslit, ale i hrát!
Pro pokročilejší zájemce
Komiksy hravé i dravé se spisovatelem Jiřím W. Procházkou.
Spisovatel žánrů fantasy, sci-fi a hororu je zároveň komiksovým scenáristou. Účastníkům
workshopu vysvětlí základní pravidla komiksu a komiksové řeči a potom je provede tvorbou
scénáře a rozvržením příběhu do jednotlivých panelů Jak stvořit komiksovou postavu, jaké
prostředí se k ní hodí a jak ji rozmluvit pomocí bublin?
14:00 – 15:00
Čtení s nečtenáři I: NEJCHYTŘEJŠÍ OBR VE MĚSTĚ
●
●

●

●
●

●

Bára Kosinová předvede předškolním dětem (4 – 6 let) a jejich rodičům zážitkové čtení
Děti budou sledovat radost nejchytřejšího obra z nově nabitých šatů. Jeho laskavost ale bude
příliš velká. Jak se zachová ke kamarádům, kteří jsou v nesnázích? Bude nejchytřejšímu obrovi
vadit jeho vlastní nepohodlí? A jak se mu zvířátka odmění?
Děti řízením čtením procvičí schopnost soustředit se na příběh, vžít se do něj, pozorně
naslouchat a porozumět textu. A přestože samy ještě nečtou, budou trénovat i čtenářské
dovednosti, např. předvídání, co se stane, předvídání z obrázku, hledání souvislostí mezi
textem a vlastními zkušenostmi, shrnutí, které jim později usnadní čtení s porozuměním. Tyto
dovednosti pro ně později budou důležitým vodítkem k porozumění čtenému textu.
Součástí lekce bude i ukázka titulů pro děti, které zatím nečtou.
NUTNÁ REGISTRACE, registrujte se on-line zde:
o https://docs.google.com/forms/d/1bU5NrEZGCm35kaHgi59zLXVXoAStnWBmp-qiYGRrNw/edit
Kapacita je na tento workshop omezená (15 dětí)

15:30 – 16:30
Čtení s nečtenáři II: O žabákovi Jeronýmovi
●
●

Bára Kosinová předvede předškolním dětem (3 – 5 let) a jejich rodičům zážitkové čtení
Ukázka zážitkového čtení pro nejmenší si posvítí do žabího rybníka, kde žije žabák Jeroným
s maminkou a tatínkem. Pohrajeme si s žábou látkovou, plastovou i papírovou, zaskáčeme si
po leknínech a především se zaposloucháme do okolních zvuků. Kdo dělá „skříp, škráb, píp a
žbluňk“?

●

●
●

●

Děti řízeným čtením procvičí schopnost soustředit se na příběh, vžít se do něj, pozorně
naslouchat a porozumět textu. A přestože samy ještě nečtou, budou trénovat i čtenářské
dovednosti, např. předvídání, co se stane, předvídání z obrázku, hledání souvislostí mezi
textem a vlastními zkušenostmi, shrnutí, které jim později usnadní čtení s porozuměním. Tyto
dovednosti pro ně později budou důležitým vodítkem k porozumění čtenému textu.
Součástí lekce bude i ukázka titulů pro děti, které zatím nečtou.
NUTNÁ REGISTRACE, registrujte se on-line zde:
o https://docs.google.com/forms/d/1xhzhwFHoWnUWO7Ox4no3exd4jGl6LogeuxGPzp
hkWNI/edit?usp=drive_open&ths=true
Kapacita je na tento workshop omezená (15 dětí)

TŘÍDA B
9:00 – 17:00
Logopedie pro předškoláky HROU
●
●

Logopedka a speciální pedagožka Petra Klapáková představí na KnihoMAPu svoji knižní
novinku „Rozvoj řeči – Zvuky a slabiky“ a své vlastní logopedické hry.
Petru Klapákovou budete moci navštívit po celý den konání KnihoMAPu.

9:00 – 17:00
Vypískujte si svůj obrázek
●
●

Společnost Radost v písku si připraví na KnihoMAPu dílničku „Pískování obrázků“.
Dílničku můžete navštívit po celý den konání KnihoMAPu

TŘÍDA C
12:00 – 14:00
Metoda „učíme se navzájem“. Čtenářská strategie s Mgr. Gabrielou Rákosníkovou
●
●
●

Praktická dílna vedená metodami kritického myšlení RWCT.
Přednáška je určená pro rodiče či pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ.
NUTNÁ REGISTRACE, registrujte se on-line zde:
o https://docs.google.com/forms/d/1PAEPWdwa86QxSJHdDqcrMDJ4ipQ5VNc8_2hZyc
mWZcY/edit?usp=drive_open&ths=true

TŘÍDA D
9:00 – 17:00
Kdo si hraje, nezlobí aneb třída plná deskových her
Poznámka: Program může být upraven.

