Motto:

„Knihovna pro všechny“

4.10. Poetické řetězení

– nejen s

K. H. Máchou – 16:30-18:00 h.

v úvodu si každý účastník vylosuje z osudí svitek s básničkou, po přečtení spojí do
dlouhého
řetězu
–
poetický
podvečer
při
kávě
a
čaji

4.-8.10.

Zdarma registrace -

nově registrovaný dospělý čtenář získá zdarma

registraci do knihovny na rok pro své děti (viz. v provoz.době)
- nově přihlášení senioři získají zdarma registraci do konce r. 2010

„ Co se dělo ve staňkovické knihovně?“ – výstava fotografií a jiných
dokumentů (vč. dětských obrázků)z činnosti knihovny v období 2005-2010

Knihovně se stýská po jejích knihách aneb čtenářská amnestie

– tzn.

budou prominuty poplatky za upomínky čtenářům, kteří vrátí všechny výpůjčky a
navíc
dostanou
malý
dárek
(viz.
provozní
doba)

5.10.

Kreslené básničky ze Špalíčku veršů a pohádek

- beseda s dětmi

staňkovické školky s kreslením na nádvoří před knihovnou (9:00 h.)

6.10. Čtenářský kroužek – zahájení činnosti ve šk.roce 2010/2011 + Kuličkiáda
-

soutěž

dětí v této

7.10. Tvořivá dílna –

retro

dětské

hře

na

nádvoří

před

knihovnou

17:00 h. – výzdoba obřadního sálu pro slavnostní Pasování

prvňáčků (uvítám hlavně pomoc dospělých – pro děti to má být překvapení)
(další říjnové středy se budeme scházet v tvořivé dílně – viz plakáty)

8.10.

Beseda s Ivonou Březinovou + autogramiáda – 9:00 h.
Pasování prvňáčků – slavnostní dopoledne pro žáky MŠ a ZŠ Staňkovice
s programem: od 10:00 h. v obřadním sálu obecního úřadu
- Čtení prvňáčkům – starší žáci předvedou prvňáčkům, jak se naučili číst oni
- Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře s registrací šk.r. 2010/2011 zdarma
- Balonková odměna

Soutěže: 4.-27.10. „ Chtěl by to tak František Hrubín?“

– interaktivně

literární soutěž – na www stránkách knihovny bude uveden 1 verš z básně
–
další
pravidla
na
webu
www.stankovice.cz/knihovna

18.-27.10. „Podzimní strašidlo“

– začíná soutěž o nejnápaditější

strašidlo, vyrobené z přírodních materiálů (listy, ovoce, zelenina, kaštany,
žaludy, větvičky apod.). Více info na webu knihovny nebo plakátech

Další akce: 18.-30.10. výstava Podzimní strašidlo – v přír.galerii „Pod břízou“
30.10. Dýňová párty – program viz.plakáty
(motto:“ Celé Česko čte dětem“)

Provozní doba: Po, stř. 16:30-18:00 h., čtv. 17:00-18:00 h., Pá 10:00-13:00 h.

