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Princezna a Baron
Barbora Vajsejtlová
Malá Magdalenka a její kamarádka Adélka si nejraději hrají na princezny a čekají, až se u nich objeví
nějaký princ, se kterým by si mohly zatancovat.
Prozatím si musí vystačit s Baronem. Baron je sice
pes, ale holčičky se s ním ani trochu nenudí!

Jak krásná je Panama: vyprávění, jak Tygřík
s Míšou putovali do vysněné země
Janosch
Tygřík a Míša spolu žijí v domku u řeky, ale začne
je pálit dobré bydlo. Když jednoho dne připluje
po vodě bedna s nápisem Panama, rozhodnou
se do té cizokrajné končiny vonící po banánech
vypravit. Cestou ale pochopí, kde je jejich pravý
domov.

Začínáme číst bajky
Oldřich Syrovátka
Devatenáct krátkých bajek o zvířátkách pro začínající čtenáře s přiměřenou délkou textu, srozumitelným příběhem i velkými tiskacími písmeny.
Vhodné především pro děti, které se učí číst genetickou metodou.

Vědí draci o legraci?
Daniela Krolupperová
Veselá, moderní pohádka od známé české autorky. Princezna Táňa je správná holka. Miluje dobrodružství, má pro strach uděláno a řídí se zdravým
rozumem. A tak když se do království přistěhuje
nešťastný, osamělý drak, nepropadá panice jako
ostatní, ale snaží se přijít na to, jak mu pomoci.

Co kdo dělá
Hana Porebská
Děti se v krátkých příbězích obrázkového čtení,
uzpůsobených pro začínající čtenáře, seznámí
s desítkou profesí. Vydáme se společně na návštěvu doktora, za nákupy, do zoologické zahrady.

Na jednotlivých provozech pro vás budou připraveny výstavky
knih pro začínající čtenáře, s výběrem vhodné knihy vám rády
poradí i samotné knihovnice.

Milí rodiče,
vaše děti mají za sebou první školní den a jsou z nich malí školáci.
Dříve nebo později si budou chtít přečíst pěknou knížku, plnit domácí úkoly nebo hledat informace na referát. Věříme, že ke škole patří také knihovna, do které vás tímto chceme pozvat.
Na začátek školního roku jsme připravili již tradiční projekt Poprvé
do školy – Poprvé do knihovny, který probíhá nejen v Ústřední
knihovně na Kobližné 4, ale i na všech pobočkách knihovny v jednotlivých městských částech. Od 3. 9. do 31. 10. 2018 nabízíme
všem prvňáčkům registraci do knihovny zdarma. Stačí, když společně přijdete do knihovny a vyřídíte svému dítěti průkazku.
Na všechny prvňáčky pak čeká v Týdnu knihoven (1. – 4. 10. 2018)
slavnostní pasování na rytíře knih a čtenáře knihovny. Přesné
datum a čas naleznete uvnitř programu. Kromě této slavnostní události je pro ně připraven na vybraných provozech zajímavý doprovodný program – výtvarné dílny, soutěže, divadelní představení, výstavy apod. Nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příležitost a staňte
se společně se svými dětmi součástí tohoto projektu.

V ZOO není žádná nuda
Eva Horákova
Hugo, syn zvěrolékaře, je v zoologické zahradě
jako doma. Chodí tam za svým tatínkem a z vyprávění svých zvířecích kamarádů se dozvídá spoustu
zajímavostí. Veselé pohádkové příběhy jsou přiměřeně krátké, přizpůsobené prvnímu čtení

Víme ale, že to není jen o prvním školním dnu a první návštěvě
knihovny. Proto se děti mohou během celého školního roku zapojit do programů a soutěží, které jsme pro ně připravili - projekt
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka (Šňůrka plná písmenek),
Noc s Andersenem, Dětský den, Den pro dětskou knihu, Vánoce
v knihovně, divadelní představení v rámci Muzejní noci a mnohé
další aktivity.

Jak písmenka stromovala na bydláku
Kateřina Závadová
Pan Antonín a písmenko A nemají kde bydlet,
domeček jim odplaval po řece při divoké jarní povodni. Naštěstí je léto, a tak můžou stanovat. Zkusí
spát pod širákem a nocovat v týpí s písmenkovými indiány, ovšem žádná sláva to není. A tak se
kamarádi rozhodnou, že si postaví dům v koruně
stromu!

Nezralá, Hruška, k tabuli!
Zuzana Pospíšilová
Linda Nezralá a Honzík Hruška jsou kamarádi.
Chodí spolu do první třídy a kromě čtení, psaní
a počítání se musí vyrovnat s jednou nepříjemnou
situací. Když onemocní jejich hodná paní učitelka,
nahradí ji přísná a zlomyslná kolegyně, která ve třídě žertuje na Honzíkův a Lindin účet. Jak si s tím
děti poradí?

16. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně
na podporu čtenářství u dětí prvních tříd

Těšíme se na vás.
Vaše Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra
Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt
rovněž podpořily jednotlivé městské části.

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena
v Brně, příspěvkovou organizaci.

3. 9. – 31. 10. 2018
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny
1. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Jehnice (nám. 5. května 3)
2. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Ivanovice (Mácova 3), Přízřenice (Břeclavská 12)
3. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Černovice (Charbulova 38), Jundrov (Veslařská 56), Komárov (Černovická 2b), Komín (Vavřinecká 13), Maloměřice (Selská 16), Medlánky
(Kytnerova 1a), Staré Brno, „Na Křižovatce“ (Křížová 24), Vinohrady
(Velkopavlovická 25), Žebětín (Křivánkovo nám. 35)
4. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Bohunice (Lány 3), Bosonohy (Pražská 94), Bystrc (Vondrákova 15),
Černá Pole (nám. SNP 33), Chrlice (Chrlické nám. 1), Kníničky (Ondrova 25), Kohoutovice (Libušina tř. 27), Královo Pole (Palackého 164),
Lesná (Haškova 4), Líšeň (Jírova 2), Řečkovice (Kolaříkova 3), Slatina
(Jihomoravské nám. 1), Soběšice (Zeiberlichova 48), Starý Lískovec
(Kurská 1), Tuřany (Tuřanské nám. 1), Žabovřesky (Mozolky 52), Židenice (Stará osada 15)
4. 10. 2018 / 16.00 – 18.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Ústřední knihovna (Kobližná 4)
V Ústřední knihově i na pobočkách probíhá kromě aktivit pro rodiče
s dětmi i slavnostní pasování s doprovodným programem pro celé první
třídy základních škol.

Doprovodný program

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA, KOBLIŽNÁ 4
tel.: 542 532 147, detske@kjm.cz
4. 10. 2018 / 16.00 – 18.00
Malování na obličej – oblíbená atrakce pro malé i velké
4. 10. 2018 / 16.00 – 18.00
Prohlídka Knihovny pro děti a mládež s pohádkovými bytostmi
4. 10. 2018 / 17.00
Pohádka z bedny – divadelní představení pro děti na motivy knížky
Ludvíka Aškenázyho v podání soukromého divadla Zdeňka Ševčíka
BOSONOHY, PRAŽSKÁ 94
tel.: 778 468 220, bosonohy@kjm.cz
4. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Pohádková scénka „Mach a Šebestová“

Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel.: 548 525 615, snp@kjm.cz
12. 9. – 13. 9. 2018
Záložky se zvířátky – výtvarná dílna pro děti i rodiče, kde si mohou
vyrobit záložku do knihy
3. 9. – 4. 10. 2018
Hledej k písmenkům pohádkovou postavičku – vědomostní kvíz
pro začínající čtenáře
ČERNOVICE, CHARBULOVA 38
tel.: 548 538 275, cernovice@kjm.cz
1. – 31. 10. 2018
Oblíbení hrdinové z pohádek – kvíz pro začínající čtenáře
CHRLICE, CHRLICKÉ NÁM. 2
tel.: 545 558 142, chrlice@kjm.cz
1. – 31. 10. 2018
Oblíbení hrdinové z pohádek – kvíz pro začínající čtenáře
KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel.: 547 382 893, libus@kjm.cz
1. – 4. 10. 2018
Veselá zvířátka – výtvarná dílna pro děti
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel.: 549 259 234, palackeho@kjm.cz
26. 9. 2018 / 10.00 – 14.00
Malováni na chodníku
LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel.: 548 526 935, haskova@kjm.cz
4. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Vyrob si svůj erb – výtvarná dílna
LÍŠEŇ, JÍROVA 2
tel.: 544 210 135, jirova@kjm.cz
1. – 4. 10. 2018
Znalostní kvíz, výtvarná dílna, obří puzzle
MEDLÁNKY, KYTNEROVA 1A
tel.: 778 466 979, medlanky@kjm.cz
4. 10. 2017 / 14.00 – 17.00
Knížka pro medlánecké prvňáčky - výtvarná dílna pro děti a rodiče
Knižní víla čte dětem (14.00 – 16.00)
SLATINA, JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1
tel.: 545 217 394, jihomoravnam@kjm.cz
1. 9. – 31. 10. 2018
Hádanka pro Martínka i Anku… – hádanky pro prvňáčky
3. – 27. 9. / v půjčovní době
Můj první rozvrh – výtvarná dílna pro prvňáčky
STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel.: 547 355 630, kurska@kjm.cz
3. 9. – 4. 10. 2018
Hledej knižní hrdiny – detektivní soutěž pro začínající čtenáře

TUŘANY, TUŘANSKÉ NÁM. 1
tel.: 545 229 962, turnam@kjm.cz
3. 9. – 31. 10. 2018
Genetická metoda čtení – výstava knih pro začínající čtenáře a jejich rodiče
2. – 4. 10. 2018
Můj rytířský erb – výtvarná dílna pro malé rytíře
4. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Letem pohádkovým světem – zábavné úkoly pro prvňáčky
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel.: 549 259 853, mozolky@kjm.cz
4. 10. 2018 / 14.00 – 17.00
Výtvarné tvoření a vědomostní úkoly pro prvňáčky
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel.: 545 240 403, osada@kjm.cz
27. 9. 2018 / 14.00
Vyrábíme placky
Na podzimní program projektu Poprvé do školy - Poprvé
do knihovny úzce navazují další aktivity, kterých se děti účastní se
svými rodiči či pedagogy, a které prohlubují jejich vztah ke knížkám
a ke čtení. Od února do května 2019 se mohou děti zapojit do soutěže Šňůrka plná písmenek (pracovní listy si mohou prvňáčci vyzvednout v prosinci 2018). Na konci školního roku obdrží děti při
slavnostním aktu Klíčování symbolický klíč od knihovny.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně získala za projekt prestižní ocenění udělované Ministerstvem kultury ČR Knihovna roku 2004 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

KNIHY PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE

Případy detektiva Kláska a opičáka Jojíka
Lenka Rožnovská
Krátké detektivní příběhy s ilustrovaným rozluštěním. Dvanáct zapeklitých detektivních případů
pana učitele Kláska, kterému pomáhá neposedný,
ale učenlivý šimpanz Jojík. Kniha plná originálních
ilustrací rozvíjí logické myšlení, pozornost a čtenářské dovednosti. Čti, prohlížej si a pátrej! Detektiv Klásek a opičák Jojík potřebují tvůj postřeh
a bystrou hlavu. Bez tebe zločince nedopadnou.

Jak se O stalo králem
Marek Kerles
Byla jednou jedna škola, nebyla však jen tak obyčejná. Do třídy tam místo žáků chodila písmenka.
Byla to písmenka neposedná a paní učitelce občas
zamotala hlavu. Jednoduchý příběh ze světa písmenek, který sepsal novinář Marek Kerles, pomůže
dětem pochopit, jak se skládají slova a co se může
stát, jestliže se písmenka zamění.
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