Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zprávy z knihovny – únor 2019
1. – 14. 2. Únorová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně na
dospělém oddělení. Tentokrát se poštěstilo p. Zemanovi. Gratulujeme!
Aktuální otázka zní: Jakou barvu má naše PFko pro rok 2019?
Odpověď nám sdělte do 14. 2. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih:
Rudá volavka (J. Matthews), Alexandrie (L. Davis), Vykonavatel (J. Gómez Jurado), Šéf (V. Keeland),
Strašné pověsti české (I. Krejčí).
1. – 28. 2. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v únoru pomůžeme výstavkou knih
z těchto témat: cestopis, kniha, která má lichý počet stran, kniha, která má v názvu kalendářní
měsíc.
1. – 31. 3. Výstava obrazů Jany Čubrdové
Zveme na výstavu obrazů moravskotřebovské umělkyně! Přijďte si v půjčovní době prohlédnout
malby a koláže paní Jany Čubrdové.

Knihovna dětem
1. 2. – 31. 3. Barvy a tvary kolem nás
Výstava výtvarných prací žáků a studentů z Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete
prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.
1. – 28. 2. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Tam kde žijí divočiny. Čtení, hraní, kreslení a tvoření.
Bližší informace a objednání na dětském oddělení.
Mladý čtenář 2019
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 36. ročník soutěže Mladý
čtenář 2019. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž pro děti, žáky a studenty na téma Bajky. Oblast
výtvarná – malujte, kreslete, modelujte, výtvarně tvořte na téma bajky. Oblast literární – vymyslete
bajku. Výtvarné a literární práce je třeba odevzdat do 7. 3. 2019 v MěK. Hodnocení bude probíhat
ve 4 kategoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň
speciální školy + víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. Nezapomeňte uvést své jméno a
příjmení, název práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme a
odměníme.
Jarní prázdniny v knihovně
4. 2. Soutěžíme ve skládání puzzle (8:30-11:00 hod.)
5. 2. Tvoření - Letadýlko (8:30-11:00 hod.)
6. 2. Tvoření - Lyžař (15:00-17:00 hod.)

7. 2. Soutěžíme v pexesu (8:30-11:00 hod.)
Tvořivé středy
6. 2. – Lyžař
13. 2. – Valentýnské přání
20. 2. – Maska
27. 2. – Myška
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Tvoření pro nejmenší
20. 2. Maska – pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00 – 11:00 hod.
26. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Připravujeme na březen:
20. 3. – Na kole po Jordánsku (nebo Ázerbajdžánu, téma ještě upřesníme) - cestopisná přednáška
šumperského cyklocestovatele Radomíra Čížka.
Metoda EFT – Svitavský terapeut David Bulva představí techniku emoční svobody.

