Co pro vás připravila knihovna na únor 2018
Matyldino pohádkohraní
6. února od 16 hod., oddělení pro děti
Vzkaz pro děti: Milé děti, pojďte se s námi alespoň na chvíli ponořit do světa pohádek, her a poznat
nové kamarády. Pokaždé na vás čeká Matylda s nějakým novým příběhem nebo pohádkou,
následuje tvořeníčko, povídání, hry a trocha pohybu. Vzkaz pro rodiče: Maminky a tatínkové,
chceme vzbudit ve vašich dětech zájem o četbu, ale také jim dát možnost navázat nová přátelství.
Vy si mezitím můžete odpočinout, a pak si děti vyzvednout. Akce je vhodná pro předškoláky a děti
mladšího školního věku. Vstupné dobrovolné.
Akce na oddělení Teenspace
Zapař si s knihovnicí
1., 8., 15. a 22. února (čtvrtek), 14–18 hod., Teenspace
Přijď zapařit s knihovnicí nové hry na X-boxu, např. Just dance 2018, LEGO Marvel, Snoopy's,
LEGO The Hobbit, Adenture Time. Těší se na Vás knihovnice Adéla.
Offline day – odpoledne plné deskových her a zábavy
5., a 19. února (pondělí), 14–18 hod., Teenspace
Vypneme compy, X-box, mobily, Wi-Fi a zahrajeme si různé deskové hry, např. Bang a jeho
rozšíření, Uno, Ubongo, Monopoly a spoustu dalších her, u kterých si budeme povídat a užijeme si
společně odpoledne. Můžeš přinést i svou oblíbenou hru z domu a naučit ji hrát ostatní.
Valentýn se blíží
12. února (pondělí), 14–18 hod., Teenspace
Máš někoho rád/a a chceš mu to sdělit? Tak přijď na Teenspace a společně si vytvoříme přáníčko
pro někoho, koho máme rádi. Materiál zajištěn. Těší se na Tebe knihovnice Adéla.
Robokroužek
7., 14., 21. a 28. února (středa), 15–17 hod., Teenspace
Postav a naprogramuj si svého robota s týmem. Oblíbený ROBO kroužek pokračuje, vždy každou
středu. Máme volná místa pro nové zájemce! Těšíme se na tebe. Více info: mrkvlf@gmail.com.
Znáš youtubery?
26. února (pondělí), 15–17 hod., Teenspace
Žiješ ve světě youtuberů? Tak neváhej a přijď si vyzkoušet náš kvíz, ať zjistíš, jestli je znáš
všechny. Kdo bude nejlepší, může čekat malé překvapení :) Bude se na Tebe těšit knihovnice Adéla.
ROBOKROUŽEK HLÁSÍ: MÁME VOLNÁ MÍSTA A NOVÉHO ROBOTA!
Pro velký zájem jsme rozšířili řady naší robotí rodinky z LEGO Mindstorms. Chceš se naučit
základy programování a vidět, co všechno robot díky tobě zvládne dělat? Přijď, sestav a
naprogramuj robota se svým týmem. Scházíme se každou středu od 15 do 17 h na oddělení
Teenspace. Více informací na mrkvlf@gmail.com. Vhodné pro kluky i holky od 10 let. A možná si
zase zasoutěžíme na Robotiádě!
Rychlokruz na pc – úvodní informační schůzka
29. ledna od 9 hod., přízemí knihovny
Pro přihlášené účastníky Rychlokurzu na pc pro začátečníky a mírně pokročilé je připravena na
pondělí 29. ledna informační schůzka. Přijďte od 9 hodin do městské knihovny na oddělení
Teenspace zjistit, jak bude kurz probíhat. Obsah jednotlivých lekcí přizpůsobím vašim dovednostem
a přáním. Těší se lektorka kurzu Adéla Voclová. Více informací na e-mailu: adela.voclova@ceskatrebova.cz. Kurz je plně obsazen.

Noc s Andersenem – dobrodružné spaní dětí v knihovně
23.–24. března
Každoroční nocování dětských čtenářů v Městské knihovně. Určeno pro děti z 1.–5. třídy, bližší
informace a přihlášky v půjčovně dětského oddělení. Nutná registrace předem. Registrace začíná
19. února. Přednost mají děti, které se této akce ještě neúčastnily. Uzávěrka přihlášek 9. března.
Vstupné 150 Kč. Bližší informace: martina.stosova@ceska-trebova.cz.
Připravujeme pro vás na březen
Arnošt Vašíček: Labyrint záhad: největší tajemství Čech, Moravy a Slezska, 13. března od 18
hodin, I. patro knihovny, vstupné 50 Kč.
Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové stránce knihovna.ceska-trebova.cz
nebo https://www.facebook.com/mekct/ Psát můžete na info.knihovna@ceska-trebova.cz nebo
volejte 732 756 827.

