
 
 

 

výstavisko INCHEBA 14. – 17. november 2013 

PROGRAM pre pódium:  

 

Rozprávková dielňa   MAMA, TATA, ČÍTAJTE S NAMI                                                             
s podporou                                                       

 

 

 

14. 11. 2013                                                                                                                                         ŠTVRTOK     

10.00 – 10.15   rozprávkujeme 

                            vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

10.15 – 12.00   Jaroslav Cita Holánik 

                     slávnostný krst posledného príbehu škriatka Klinčeka  

                     a slimáka Maťa ilustrátora a spisovateľa  

                           Jaroslava Citu za účasti DEDA, KTORÝ MÁ RÁD KNIHY  

                           režiséra a herca ĽUBA GREGORA  
                     (ktorý nahovoril všetkých 101 animovaných                         

                           príbehov týchto rozprávkových postavičiek) 

                            

                           knihu pokrstia deti zo SZŠ CENADA 

                            vydavateľstvo Impresa  Art 

12.00 – 14.00   rozprávkujeme 

                            vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

14.00 – 15.00   školákom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi spisovateľka GABRIELA FUTOVÁ,  
                      MAMA, KTORÁ MÁ RADA KNIHY 

15.00 – 15.30   rozprávkujeme 

                            vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 



15.30 – 16.30   Ľudová slovesnosť v knihách starých rodičov 

                         účinkujú deti zo SZUŠ Mierová Bratislava pod vedením Barbory Niklasovej, Petry  

                           Humeňanskej a Andrey Marek-Martvoňovej 

16.30 – 17.00   rozprávkujeme 

                           vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

17.00 – 18.00   deťom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi herečka LUCIA HURAJOVÁ,  
                     MAMA, KTORÁ MÁ RADA KNIHY 

 

 

15. 11. 2013                                                                                                                                          PIATOK    

10.00 – 10.15  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

10.15 – 11.15 Kde je Afrika? 

                         so školákmi a predškolákmi tvorí, číta, pátra spisovateľ a ilustrátor ĽUBO PAĽO  
                          vydavateľstvo TRIO Publishing 

11.15 – 11.30 rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

11.30 – 12.30 školákom a predškolákom číta, spieva a hrá sa s nimi herečka a speváčka  

                         LUCIA LUŽINSKÁ, MAMA, KTORÁ MÁ RADA KNIHY 

12.30 – 13.00 rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

13.00 – 14.00 školákom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi spisovateľ  DANIEL HEVIER,  
                         TATO, KTORÝ MÁ RÁD KNIHY 

14.00 – 16.00 rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

16.00 – 17.00 deťom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi herec DUŠAN TARAGEĽ,  

                         DEDO, KTORÝ MÁ RÁD KNIHY 

17.00 – 18.00 rozprávkujeme 

                         vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ... 

18.00 – 19.00 Ako deti rastú vďaka knihe  

                          inšpiratívny seminár pre rodičov 

 



16. 11. 2013                                                                                                                                          SOBOTA    

10.00 – 11.00  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

11.00 - 12.00  S pesničkou a básničkou ide všetko ľahšie 
                          maličkým a najmenším číta zo svojej knihy, spieva a hrá sa s nimi spevák  

                    MIRO JAROŠ 

12.00 – 14.00  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

14.00 – 15.00 deťom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi speváčka a herečka GIZKA OŇOVÁ,   

                         BABKA, KTORÁ MÁ RADA KNIHY 

15.00 – 16.00  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

16.00 – 17.00 deťom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi herec DUŠAN TARAGEĽ,  

                          DEDO, KTORÝ MÁ RÁD KNIHY 

17.00 – 18.00  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

18.00 – 19.00 Rozprávková tancovačka  

                          pre všetkých, ktorí sa radi hrajú, tancujú a vykrúcajú sa!  

                          v spolupráci s projektom „Mama, tata, tancujte s nami!“ 

 

 

17. 11. 2013                                                                                                                                          NEDEĽA    

10.00 – 11.00  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

11.00 – 12.00 Roztopašne a hebučko 

                          bude maličkým a najmenším so spisovateľkou GABRIELOU DITTELOVOU,                

                    MAMOU, KTORÁ MÁ RADA KNIHY a ilustrátorkou ZUZANOU LIPNICKOU  

                          vydavateľstvo TRIO Publishing 

12.00 – 14.00  rozprávkujeme 

                         vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

14.00 – 15.00 deťom číta, rozpráva a zabáva sa s nimi herec  PŘEMEK BOUBLÍK,  
                    TATO, KTORÝ MÁ RÁD KNIHY 



15.00 – 15.30  rozprávkujeme 

                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  

15.30 – 16.30 Ako nám rozprávkoví hrdinovia pomáhajú pri výchove 
                     inšpiratívny seminár pre rodičov 
 
16.30 – 17.00  rozprávkujeme 
                          vyberáme z našej rozprávkovej knižnice: čítame, tvoríme, hráme sa ...  
 

17.00 – 18.00 Rozprávkový zvonec 
                    Čo sme všetko prečítali? Ako sme sa mali? Čo sme všetko vyrobili? ... 

                         Rozlúčime sa s ROZPRÁVKOU v podaní muzikálovej herečky KARIN OLASOVEJ,  

                    MAMY, KTORÁ MÁ RADA KNIHY 

 

Počas celého veľtrhu je v priestore „Mama, tata, čítajte s nami“ otvorená PORADŇA pre rodičov – 

o čítaní, problémoch so sústredením sa, trpezlivosťou ... o výbere kníh ...  

 

Rozprávkovú výtvarnú dielňu počas celého veľtrhu v priestore „Mama, tata, čítajte s nami“ vedie 

pedagogička výtvarného umenia Alena Niklasová. 

Rozprávkovo útulnú atmosféru prostredia pomohli dotvoriť práce žiakov ZUŠ Štefánikova Michalovce 

a práce z rozprávkovej celoslovenskej súťaže žiakov materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 

 

Okrem v programe uvedených hostí prídu do rozprávkovej dielne aj ďalší kamaráti kníh a deti: 

spisovatelia, režiséri, výtvarníci, pedagógovia, študenti ... Tešíme sa na nich! 

 

Odborná a umelecká garancia programu: Natália Mazanová, Ľudmila Hrdináková 

Odborná spolupráca: pedagógovia a študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave v rámci výskumnej úlohy MIKS –  Mediálne a 

informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť (KEGA 133UK-4/2013) 

 

Ďakujeme všetkým mamám, tatom, babkám, dedom, kamarátom kníh a detí, že nám pomáhajú 

otvárať svet kníh detským srdiečkam! 

 

 

Ďakujeme za podporu                                                    a spoločnosti Impresa Art, s.r.o.! 

 

 

 

 

MÚZA, n.o.  
 


