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Vendelínova klubovna

VZHŮRU ZA ČTENÍM 
A POZNÁNÍMVendelínova klubovna

Máte rádi dobrodružství, informace a zábavu? 
Pokud ano, tak držíte v ruce tu správnou nabídku!

Připravily ji pro vás knihovnice společně se senzač-
ními seniory z Občanského sdružení SenSen Klub při 
Krajské knihovně v Pardubicích a nadšenci dramatic-
kých forem zážitkových her Larpard o.s. Všichni se těší 
na setkávání s vámi! 
Za svou pravidelnou účast v klubových aktivitách mů-
žete sbírat razítka do motivační knížky, kterou získá-
te v knihovně, a za její vyplnění na vás čekají odměny.

Těšíme se na vás, 
knihovnice, senioři, členové Larpardu 

a Vendelín

CO NÁS ČEKÁ DO VÁNOC?

VÝTVARNÉ DÍLNY: 
·  Podzimní obrázky

Ze sušených semínek nalepováním na papír vytvoříme zají-
mavé kombinace jako dekoraci do pokoje. 6 | 11 | 2013

·  Létající dráčci
Z barevné lepenky a krepového papíru vyrobíme malé papíro-
vé dráčky, které zavěsíme na bambusovou tyč. 20 | 11 | 2013

·  Mikuláš a čert
Z keramické hlíny modelují větší děti tradiční postavičky Mi-
kuláše nebo čerta, mladší děti pracují s papírem, pastelkami 
a dekoračními ozdobičkami. 4 | 12 | 2013

·  Ozdoby na vánoční stromeček
Z pruhů různobarevného papíru složíme hvězdičky, 
z vizovického těsta vymodelujeme postavičku, zvířátko 
nebo věneček na vánoční stůl. 11 | 12 | 2013

DESKOVÉ HRY
Zahrajeme si moderní deskové a karetní hry pro děti od 10 let 
do 15 let. Carcassone, Střelené kachny, Metro, Zakázaný ostrov, 
Dominion a další. 24 | 10 | 2013    28 | 11 | 2013    19 | 12 | 2013

ČTENÍ S BABIČKOU… S DĚDEČKEM…
Všem, kteří rádi poslouchají pohádky a příběhy, předčítají sen-
zační senioři z knížek klasických i moderních autorů. Pravidelné 
hlasité čtení je tím nejlepším vkladem do budoucnosti dítěte.
Liché čtvrtky od 16–17 hod.
12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
Soboty od 10–11 hod.
5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 7. 12., 14. 12. 

PŘIPRAVUJEME: 
Den pro dětskou knihu

Celodenní akce pro děti a rodiče
Odstartujeme 2. ročník čtenářské soutěže Lovci perel. 

30 | 11 | 2013

Čtenářem se nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu. 
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NABÍDKA
VENDELÍNOVY KLUBOVNY 

Dopoledne:
· Tematické a naučné besedy pro jednotlivé třídy 

základních a mateřských škol – na objednání
· Zpívánky s Babymusic – dle nabídky

Odpoledne: 15–17 hod.
· Klub deskových her

· Čtení s babičkou… s dědečkem…
· Výtvarné a rukodělné dílny

· V klubovně budou mít děti
prostor pro vypracování úloh,

studium a zpracování odborné literatury a prostor 
pro relaxaci, čtení knih a povídání s kamarády.

www.vendelin.kkpce.cz

Vendelínova klubovna je otevřena čtenářům, 

kteří mají platný čtenářský průkaz. 

Ti, kteří jej ještě nemají,

si jej mohou v recepci vyplnit. 

Poplatek na 12 měsíců činí 60 Kč.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
JE OTEVŘENO:

po 9–18 hod.
út a so 9–12 hod.

st, čt, pá 13–18 hod.

Pokud máte zájem 
o návštěvu dětského oddělení, seznámit děti s pro-
středím knihovny a vést je ke čtenářství, více informací 
najdete na www.kkpce.cz. Zde najdou aktuální na-
bídku besed pro školní rok 2013/14 i učitelé a pedago-
gičtí pracovníci, kteří tak mohou obohatit svou výuku 
a dětem nabídnout hezký kulturní zážitek.

Tip: Kde končí svět – literární a výtvarná soutěž 
pro děti do 16 let. Soutěžní práce zasílejte nebo ode-
vzdávejte – literární do 16. prosince 2013, výtvarné 
do 21.  března 2014. 

Krajská knihovna v Pardubicích
Příspěvková organizace Pardubického kraje

Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice 
tel.: 466 531 240, dotazy@kkpce.cz , www.kkpce.cz
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