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OBČASNÍK,
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Co se událo v knihovně od posledního čísla Knihovnického občasníku?
(vyšel v prosinci 2014)

70. kreativní dilnička – výroba veselých záložek, 23. 1. 2015
V pátek 23. ledna jsme se sešli na společné vyrábění veselých záložek.
Sešlo se 7 dětí a 4 dospělí.

Co náš čeká v nejbližší době?
71. kreativní dílnička – Prostírání z čajových sáčků

Kdy: V pátek 13. února 2015 , od 17 do 19 hod.
S sebou: přezůvky
Čajové sáčky budou k dispozici, ale můžete si též vzít i svoje.
Cena: 10,-Kč za prostírku, max. 4-5 prostírek na rodinu.
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ZMĚNA: NEPŘENOSNÉ PRŮKAZKY
Vážení čtenáři,
od nového roku jsme zavedli v knihovně drobnou změnu. Děti, kterým půjčují
literaturu na svou průkazku rodiče, by měly mít v knihovně svou vlastní průkazku.
Tj. na dospělou průkazku se bude půjčovat pouze literatura pro dospělé, a na
dětskou jen ta dětská. Roční cena za členství v knihovně je nejnižší možná, tedy
30Kč za rok (děti i dospělí platí stejně), což činí v současné době asi 10% ceny
jedné knihy. Veďte i vy vaše děti k samostatnosti a pořiďte jim vlastní průkazku.
Děkuji za pochopení a těším se na vaše nové registrace v knihovně.

Také letos budu do knihovny nakupovat knižní novinky, máte-li pocit, že v knihovně
nějaký typ literatury či konkrétní tituly chybí, napište mi prosím, ráda bych vycházela i
z vašeho čtenářského zájmu.

Za vaše podněty i připomínky děkuji, Šárka Ondrušková

ÚNOR
Měsíc únor je ve znamení svátku
sv. Valentýna.

Pojďte si vybrat z vystavených knih,
které jsou plné lásky a romantiky...
Vyberou si všichni! J

Charitativní sbírka víček pro Jakuba, od září 2014
Momentálně sbíráme víčka z pet lahví pro jedenáctiletého Jakuba Smejkala, který
zůstal postižený po autonehodě. V říjnu 2014 jsme odevzdali 13,5kg víček.
Krabice na víčka bude v chodbě budovy školky, nemusíte tedy čekat jen na
pátek, kdy je otevřena knihovna a víčka můžete nosit kdykoliv.
Víčka sbíráme stále – do odvolání!!!

BEZPEČNÝ POHYB ZA VÍČKA
Vážení přátelé,
děkuji vám za víčka, která do knihovny nosíte.
V předchozích letech se nám podařilo nasbírat několik
desítek kilogramů víček.
Poté, co Sofinka z Kuřimi, pro kterou jsme víčka sbírali,
zemřela, čekala jsem na další dítě, kterému bychom víčky
mohli přispět na léčbu.

Ráda bych Vám sdělila, že se nyní budeme podílet na
sbírce pro jedenáctiletého Jakuba Smejkala.
Jakub je po autonehodě zdravotně postižený. Jeho
léčba stojí hodně peněz. Každé víčko je pro něj
kapičkou naděje, aby mohl absolvovat novou léčbu
KLIM-THERAPY, na kterou žádná pojišťovna
nepřispívá.
Víčka můžete nosit do knihovny v pátek od 17 do 20
hodin, případně na obecní úřad, který víčka do knihovny předá. Na víčka bude také
v chodbě budovy školky nachystána krabice, do které svá víčka můžete otevzdávat.
Sbírka probíhá nepřetržitě a není časově omezená.
O léčbě KLIM-THERAPY se můžete dočíst zde: http://www.sanatoriaklimkovice.cz/www/cz/klim-therapy/rehabilitacni-metoda-klim-therapy/

Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková

NOVÉ KNIHY V JINAČOVSKÉ
KNIHOVNĚ – DARY ČTENÁŘŮ

Beletrie pro nejmenší
Disney; DeAgostini: Sněhurka a sedm trpaslíků
Příběh začíná tím, že krásná princezna je ohrožována zlou
macechou, před kterou uniká do lesa a schová se v mainkém
domečku, kde bydlí sedm trpaslíků. Nezapomentulný a romantický
příběh, nestárnoucí a čarovná pohádka.

Dudek, Adolf: Povídej pohádku
Výbor klasických českých pohádek pro menší děti s milými
ilustracemi Adolfa Dudka.

Mikolášková, Eva: Janička
Dvanáct půvabně ilustrovaných příběhů o holčičce Janičce a jejích
kamarádech z prostředí školy, rodiny a prázdninových cest - na každý
měsíc v roce jeden - doplňují zábavné a poučné úkoly vytištěné
v závěru každé kapitoly. Ideální četba pro začínající čtenáře, kteří se
ocitnou v důvěrně známém světě dětství. Na konci každého příběhu
úkoly a hry pro děti. Některá slova jsou v textu nahrazena obrázky.
Pro čtenáře od 7 let.

Primusová, Hana: Andulka a Andulka
Veselé vyprávění o děvčátku Andulce a andulce Andulce,
které dětského čtenáře vtahuje nejen poutavým příběhem, ale
i úkoly, jež mu klade. Vhodné pro hravé školáky, předškoláky,
maminky i tatínky.

Šandera, Jiří: Pohádky z kouzelné zahrady
V jedné malinké dědince je pěkný domek a u něho malá
zahrádka. V té zahrádce je spousta stromů i rostlin jako
v každé jiné, ale s jednou výjimkou. Všechny stromy, keře
i rostliny jsou každým dnem živější a větší, umí měnit barvy
a dokonce si mezi sebou povídají o tom, jaké příběhy
a dobrodružství v zahradě zažily.

Beletrie pro mládež
Brýlová, Hana: Nemožně zvědavá holka
Kniha je určena čtenářkám od cca desíti do 99 let. Jedná se
o

jednoduchý

příběh

s detektivní

zápletkou,

vyprávěný

s humorem i nadsázkou třináctiletou Katkou. Ve městě se ztratí
malá holčička a Katka je přesvědčena, že policie - v čele s jejím
otcem - jde po špatné stopě a samozřejmě to tak nemůže
nechat...
Poutavý příběh, kniha s podpisem autorky J

Cizojazyčná literatura pro děti
Now you can read about.. Dinosaurs
MacDonald: Alladin and the Magic Lamp
Knights, Roger : The Lettermen go to the fair
Watson, Brown: Back to School
Auster, Joe: P. C. Pot´s nose grows
McCullagh, Sheila: The Sandalwood Girl
Bond, Michael: Paddington Takes a Bath

Naučná pro nejmenší
Gibson, Ray: Učíme se kreslit... krok za krokem
Obsahuje:

Učíme

se

kreslit

zvířátka,

postavičky,

kreslit

voskovkami, malovat prstovými barvami. Určeno pro děti od
4 let.

Beletrie pro dospělé
Redfield, James: Celestinské proroctví
James Redfield vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve
vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků, a tehdy se stalo cosi
neuvěřitelného:

Celestinské

proroctví

začalo

být

opisováno

a kopírováno a jeho pověst a sláva rostly geometrickou řadou. Není divu, obsahuje
totiž tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, který touží
poznat smysl života, se vypraví do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu
neznámého původu, který se snaží oficiální místa neúspěšně potlačit. Rukopis
osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat. Přečtěte si
i vy Celestinské proroctví - knihu, která už změnila tisíce lidských životů a která může
změnit i váš život.

