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)

10:00 DIVADÉLKO Z PYTLÍČKU
TŘÍDA A
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).

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

14:30 – 15:15
Jak rozpoznat „Fake News“ s Josefínou Knollovou
●
●

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.

15:30 – 16:15
Jak je „jednoduché“ být úspěšným blogerem. 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 B
9:00 – 12:00
KOMIKSY aneb Co se děje za oponou tvorby komiksů
●
●

Klára Smolíková (spisovatelka, scenáristka) a Jiří Walker Procházka (spisovatel, scenárista)
Celé dopoledne budete moci navštívit stanoviště, ve kterých se dozvíte, jak se dělá komiks

14:00 – 15:00
Odhalte krásu knihy pro čtení s nečtenáři I. s Bárou Kosinovou
●
●

●

Workshop je určen pro děti předškolního věku a jejich rodiče
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

Odhalte krásu knihy pro čtení s nečtenáři II. s Bárou Kosinovou
●
●

●

Workshop je určen pro děti předškolního věku a jejich rodiče
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 C
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 D
9:00 – 17:00
Kdo si hraje, nezlobí aneb třída plná deskových her
KnihoMAPí kavárnička

Divadlo pro děti – připravuje se
Poznámka: Program může být upraven.

