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Kalendář akcí dětské oddělení knihovny – ŘÍJEN 
Dílny čtení – Čteme si na ostrovech knih  

V rámci projektu Druhé a další čtení se budou konat 
čtenářské dílny nad knihou s žáky 6. ročníků. 
Pondělí 3. října 2022 od 8:00 hodin, dětské 
oddělení knihovny 

 
 

Pohádková babička do školky 

Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské 
škole. Dětem bude číst pohádková babička Marie 

Meixnerová. Součást projektu S knížkou do života 
– Bookstart. 

Pondělí 3. října a každé další pondělí a úterý v měsíci od 12:00 
hodin, MŠ 28. října Turnov 

 

Klub Matýsek – S knížkou do života 
Navážeme s projektem Bookstart S knížkou do 

života na aktivity Centra pro rodinu Náruč. Na děti i 
maminky čeká knížka pohádek Ivony Březinové 

Chvilka pro pohádku a další knížky. 
Úterý 4. října 2022, od 9:00 hodin, mini školka  
 

Čtenářský klub Turnovský Granátek 

Setkávání nad novými knihami, tvůrčí psaní, dramatizace textu. Klub vede 

Eva Kordová. 
Úterý 4. října od 14:00 hodin, dětské oddělení knihovny a každé 

další úterý v měsíci  
 

 

Pohádková babička do školky 

 Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské 

škole. Mezi děti přijde opět pohádková babička 
Marie Podzimková. Součást akce S knížkou do 

života – Bookstart a projektů čtenářské 
gramotnosti. Finančně podpořeno MAP Turnovsko II.  

Středa 5. října od 12:00 hodin, MŠ Zborovská Turnov a každou 

další středu v měsíci 
 

 

Čteme všichni, vypráví jen někdo  

Oblastní kolo přehlídky vypravěčů v Jičíně se uskuteční v pozměněné 

podobě. Nejlepší vypravěči z Turnova jsou pozváni jako hosté do 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kde se za odměnu zúčastní 

zajímavé únikové hry. Zároveň vystoupí se svým vyprávěním v pořadu pro 
děti ze základní školy v Jičíně.  Budou reprezentovat naše město v rámci 

750. výročí založení Turnova.   

Čtvrtek 6. října 2022 od 9:00 hod, Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně 
 
 

 Dílny čtení – Čteme si na ostrovech knih  

V rámci projektu Druhé a další čtení se budou konat 
čtenářské dílny nad knihou s žáky 5. a 6. ročníků základní 

školy.  
Pátek 7. října 2022 od 8:00 hodin, dětské oddělení 

knihovny  
 
 

Dýňová a halloweenská dílna  

Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
je věnována výrobě z dýní a dalších 

materiálů se strašidelnou tematikou. 
Neděle 9. října od 10:00 hodin, 

dětské oddělení knihovny 
 

 

Učíme se příběhem – dílny čtení  
 

V rámci projektu Druhé 
a další čtení se budou 

konat čtenářské dílny 
nad knihou s žáky 4. a 

5. ročníků základní školy  

Úterý 11. října - pátek 15. října 
2022 od 8:00 hodin, dětské oddělení 

knihovny  
 

 

Výstavy: 
S KOMENSKÝM DO KOMIKSU 

Mimořádná výstava 

provede originálním 

způsobem všechny 

návštěvníky celým 

životem Jana Amose 

Komenského  

Galerie Na 
Schodech knihovny 

 
 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – CHVILKA 
PRO POHÁDKU - ILUSTRACE DĚTÍ 

MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Na motivy setkání s knížkou Chvilka pro 

pohádku, děti malují průběžně obrázky 

ze známých pohádek.  
Galerie  Knihovna – Galerie v šatně 
 
 

DĚTI TURNOVU 

Výtvarné práce žáků základních škol 
Turnova, ZUŠ a gymnasia, které byly 

vytvořeny pro knihu Děti Turnovu. Také 
budou vystaveny keramické modely – 

motivy z města Turnova, práce dětí z 

keramického kroužku Žluté ponorky.  
Knihovna – Galerie v šatně  

 

 


