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LABORATÓRIUM ČÍTANIA je otvorené CELÝ DEŇ! 

ČÍTAME – ZAŽÍVAME – SPIEVAME – TANCUJEME – DRAMATIZUJEME – VÝTVARNE STVÁRŇUJEME 
 

PREZENTÁCIE tvorivého čítania a čítania s porozumením a zážitkom 

PODUJATIA s hosťami 

KNIŽNICA vydavateľských noviniek i odporúčaných kníh 

PORADŇA ČÍTANIA 

TESTOVANIE vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom  
eye-trackera Tobii 

VÝSTAVA detských prác literárnej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM 

IZBIETKA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ – tvorivá príprava k nadchádzajúcemu roku so 100. výročím  narodenia 
spisovateľky, prekladateľky, scenáristky.  

Výstava, semináre, čítania, súťaže, ... 
 

KRÁSNE PÍSMO – dielňa pravého pisára 
 

MÚZA – tvorivé výlety za múzami s umeleckým štúdiom MÚZA Bratislava 

KTO VYMYSLÍ pútavý príbeh? – tvoríme podľa ilustrácií Dominiky Šohárovej 

 

ŠTVRTOK, 8. 11. 2018 

9.10  Juchú, postavíme nábytok z písmeniek!  (6 – 7 r.+) 
Gabriela Futová, Katarína Škorupová. Hups, Šups, Rups. Ilustrácie Katarína Hudáková Ilkovičová. 
SLOVART, 2018. 
Amálka má čudnú čítanku. Čosi sa deje s písmenkami. Kto je na vine? Kto ju to tak rozplakal? Och, zase tí 
škriatkovia! Kde sa vlastne vzali? 
 
10.15  Bola raz... alebo Bol raz...  (6 r.+) 
Petra Nagyová Džerengová. Hanka a Adam. Ilustrácie Noémi Ráczová. VERBARIUM, 2018. 
Tááák, a dnes uzavrieme všetky súrodenecké spory a všetky detské izby sa premenia na raj tých najlepších 
kamarátov! Že neveríte?  
 
11.20 Máte dosť dlhý krk, aby ste videli do diaľky? (5 – 6 r. +) 
Julia Bochmeová, Julia Ginsbachová. Tafiti a cesta na koniec sveta. Pro Solution, 2018. 
Malá surikata Tafiti ho veru neustále naťahuje. Tafiti je veľmi zvedavý. Kto je zvedavý, zažije aj kóóópec 
dobrodružstiev. 
 
12.30  vyberáme z KNIŽNICE 
Zážitkové čítanie pre všetkých.  
 
13.30  IZBIETKA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ (pre deti i veľkých: pedagógov, knihovníkov, ale aj rodičov) 
Interaktívny tvorivý seminár pre všetkých, ktorí radi pripravujú čitateľské prekvapenia pre deti ☺ 
Výlet za literárnymi hrdinami spisovateľky, prekladateľky, scenáristky k nadchádzajúcemu roku so 100. 
výročím jej narodenia. 
Výstava, čítania, súťaže, ... prebieha celý deň. 
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15.00  Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera 
Tobii. (pozóóór – otestovať sa môžete celý deň ☺) 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  
 
15.30 Malé vedecké laboratórium čítania: Pozri, ako čítaš 
Interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa a prečo v súčasnosti 
degradujú čitateľské schopnosti. Ako možno predchádzať súčasnej bibliofóbii detí či väčším poruchám 
týkajúcim sa čítania? Predstavíme najnovšie technológie overovania čitateľských zručností s možnosťou 
prvotnej diagnostiky čitateľských deficitov a porúch už pri predškolákoch. 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  
 
16.30 Stretnutie s kamarátkou Terkou (3 r.+) 
Liane Schneider. séria Kamarátka Terka. Ilustrácie Eva Wenzel-Bürger. Verbarium. 
Terka nie je hocijaká kamarátka. Je presne taká, ako každučký človiečik, ktorý sa zoznamuje so svetom 
okolo. Hnevá sa, kamaráti s nočníkom, obáva škôlky, teší sa na súrodenca, baletí, šantí so psíkom, ... 22 
príbehov je 22 x pomoc všetkým rodičom pri bežných i nebežných denných situáciách.  
 
17.20 MÚZY volajú: Cink, cink, cink, počuješ nás, vidíš nás, ideš s  nami? (pre všetkých ☺) 
Poďte s nami za múzami. Čítame, vymýšľame, tvoríme, tancujeme, spievame, hráme, ... spolu s umeleckým 
štúdiom MÚZA Bratislava. Účinkujú tie najmenšie múza-poklady. 
 
18.30  S nosorožcom Rinom do Afriky (4 r.+) 
Ľubo Paľo. Kde je Afrika. TRIO PUBLISHING, 2013. 
Pocestujme spolu do Afriky. Pohľadajme krajinu, kde žijú nosorožce, slony a žirafy. Poďme za slniečkom. 
 
 
 

PIATOK, 9. 11. 2018 

9.15 Putujeme oceánom (5 r. +) 
Adrián Macho. Gerda. Albatros, 2018.  
Krásne putovanie s najkrajšou a najšťastnejšou veľrybou. Stanete sa Gerdinými kamarátmi?  

10.15 Hav, hav ... vlastne Dobrý deň... či ráno? (8 r. +) 
Jaroslava Kuchtová. Náš pes je Huncút. Ilustrácie Viktor Csiba. Mladé letá, 2018. 
Máte psa a je s ním veselo? Kňučí, odzbrojuje vás svojím „psím“ okatým pohľadom, je neposlušný a tak 
často klopí uši a sťahuje chvost? Či ešte častejšie tým chvostom krúti? A  nie je to náhodou Huncút?   
 
11.20 Chcem a chcem ísť do školy! !  (6 – 7 r.+) 
Toňa Revajová. Rok Sivka Ohniváka. Ilustrácie Juraj Martiška. TRIO PUBLISHING, 2018.  Je malá a šikovná! 
Vie čítať, hoci ešte nechodí do školy. Nemá ešte šesť, ale už nechce byť  škôlkarka. Hoci nemá, každý deň 
chodí do školy až napokon...     
 
12.30 Odkrývanie pokladu – slovenské ľudové kroje (9 – 13r.+ aj veľkých) 
Jana Kucbeľová. Odetí do krásy. Fotografie Peter Brenkus. Ikar, 2018. 
Spoznávame nevídanú, neopakovateľnú krásu. Nikde inde na svete ju nenájdete. Tvorivosť našich predkov 
a ich zmysel pre krásu odkrývame ako poklad.    
 
14.00  IZBIETKA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ (pre deti i veľkých: pedagógov, knihovníkov, ale aj rodičov) 
Interaktívny tvorivý seminár pre všetkých, ktorí radi pripravujú čitateľské prekvapenia pre deti ☺ 
Výlet za literárnymi hrdinami spisovateľky, prekladateľky, scenáristky k nadchádzajúcemu roku so 100. 
výročím jej narodenia. 
Výstava, čítania, súťaže, ... prebieha celý deň. 
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15.00  Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera 
Tobii. (pozóóór – otestovať sa môžete celý deň ☺) 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  
 
15.30 Malé vedecké laboratórium čítania: Pozri, ako čítaš 
Interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa a prečo v súčasnosti 
degradujú čitateľské schopnosti. Ako možno predchádzať súčasnej bibliofóbii detí či väčším poruchám 
týkajúcim sa čítania? Predstavíme najnovšie technológie overovania čitateľských zručností s možnosťou 
prvotnej diagnostiky čitateľských deficitov a porúch už pri predškolákoch. 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  
 
16.30 Pozóór, zvoní – začína sa hodina dejepisu (9 – 12 r.+) 
Róbert Beutelhauser. Zbohom monarchia, vitaj republika. Ilustrácie Katka Slaninková. SLOVART, 2019. 
Viete, že sa na našom území diali čudesné veci? Poznáte knižnú sériu „dejepisu“ Naše hrôzyplné dejiny? Už 
v štvrtom pokračovaní sa dozvieme, ako sa to len menila rakúsko-uhorská monarchia na Česko-
Slovensko... A nebude to hocijaká hodina! Budete medzi prvými žiakmi – kniha sa ešte tvorí.  
 
17.30 Najklobúkovatejšia oslava všetkých čias! (5r.+) 
Simon Philip. Musíš si priniesť klobúk. Ilustrácie Kate Hindley. Enigma, 2016.                                                   
Všetci ste pozvaní! Áaale vstup, len ak splníte podmienky a tých je prekvapivo veľa ☺ Napríklad: Máte 
klobúk? Ak beriete so sebou aj kamaráta s menom Džeff, pozor: musí vedieť hrať na piane! Ak beriete aj 
plyšáka, len v baletnej sukničke... ☺ 
 
18.30  Nakloňte si hlavu nabok a dívajte sa šikmo. Vidíte? (9 – 12 r. +) 
Zuzana Líšková. Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné. Ilustrácie Simona Balážová Dudášová. TRIO 
PUBLISHING, 2018. 
Je večer a my sa pokúsime – vraj – o nemožné! Vidieť škriatkov. Desaťročná Ela nás zoznámi s celou 
škriatkovskou rodinou. Čo všetko odrazu uvidíme?  

 

SOBOTA, 10. 11. 2018 
 
Víkendové LABORATÓRIUM ČÍTANIA otvára svoje ZÁKULISIE všetkým deťom, ktoré chcú s umeleckým 
štúdiom MÚZA Bratislava stráviť DEŇ plný zážitkov (rozhovory s osobnosťami, tvorba programu na 
popoludnie MÚZY volajú, dielne, ...).  
Prihlášky: muzabratislava@gmail.com. 
 
10.00 Fúúúj, ty si ale špinavá! (3r.+) 
Annie M. G. Schmidt. Špinuška. Ilustrácie Fiep Westendorp. VERBARIUM, 2015.  
Aj vy sa, deti, snažíte potešiť mamičku a ostať čistí? Ojóóój, keď ono to vôbec nie je také jednoduché, že?! 
Špinuška je čistá chvíľku. A špinavá? Všetok ostatný čas. Môže vari za to, že nechtiac – opakujeme 
NECHTIAC! – vyleje na seba vedro modrej farby? Alebo, alebo… ostrieka celú izbu paradajkovou omáčkou? 
Áno, správne – nemôže!  
Zážitkové čítanie pre maminy, tatinov a ich čisto-špinavé poklady ☺ 
 
11.00 Ako sa malý Janko zapáčil všetkým deťom (3 – 5 r.+) 
Mária Ďuríčková. Janko Hraško. Ľudová rozprávka. O Janíčkovi. Ilustrácie Vladimír Král. BUVIK, 2018. 
Mária Ďuríčková. Chlapček z hrášku. Ilustrácie Miroslav Hraško. BUVIK, 2018. 
Mamka, tatko, starká, starký, ... dnes vám čítajú vaše dietky. Viete, že aj ony vedia čítať? Priveďte si svojich 
malých Jankov Hraškov a svoje malé Aničky Hrášky ☺ 
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12.00 Malé vedecké laboratórium čítania: Pozri, ako čítaš 
Interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa a prečo v súčasnosti 
degradujú čitateľské schopnosti. Ako možno predchádzať súčasnej bibliofóbii detí či väčším poruchám 
týkajúcim sa čítania? Predstavíme najnovšie technológie overovania čitateľských zručností s možnosťou 
prvotnej diagnostiky čitateľských deficitov a porúch už pri predškolákoch. 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského  
 
13.00 Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera 
Tobii. (pozóóór – otestovať sa môžete celý deň ☺) 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského 
 
14.00 IZBIETKA MÁRIE ĎURÍČKOVEJ (pre deti i veľkých: pedagógov, knihovníkov, ale aj rodičov) 
Interaktívny tvorivý seminár pre všetkých, ktorí radi pripravujú čitateľské prekvapenia pre deti ☺ 
Výlet za literárnymi hrdinami spisovateľky, prekladateľky, scenáristky k nadchádzajúcemu roku so 100. 
výročím jej narodenia. Výstava, čítania, súťaže, ... prebieha celý deň. 
 
15.00 Zachránime čas? (9 r.+)    
Michael Ende. Dievčatko MOMO a stratený čas. Ilustrácie Nikol Aronová. Verbarium, 2018.  
Neznáme dievčatko si v meste našlo veľa priateľov. Vďaka čomu? Dokázalo pozorne počúvať... Listujeme 
v knihe kultového autora Nekonečného príbehu. 
 
16.30 Neje, nepije, iba z posmievania žije (7 r.+)    
Julia Duszyńska. Nezbedný Posmievajko. Ilustrácie Božena Plocháňová. Mladé letá, 2018. 
Hmhmhm, poznáte slečinku Urážlivú, lajdáka Nedbaja, chlapčeka Plačka či Žofinku Krivonosku? Že áno? 
Počuli ste, že sa kamarátia s Posmievajkom? 
 
18.00 MÚZY volajú: Cink, cink, cink, počuješ nás, vidíš nás, ideš s  nami? (pre všetkých ☺) 
Poďte s nami za múzami. Čítame, vymýšľame, tvoríme, tancujeme, spievame, hráme, ... spolu s umeleckým 
štúdiom MÚZA Bratislava. 
 
19.30  vyberáme z KNIŽNICE 
Zážitkové čítanie pre všetkých.  

 

NEDEĽA, 11. 11. 2018 

Víkendové LABORATÓRIUM ČÍTANIA otvára svoje ZÁKULISIE všetkým deťom, ktoré chcú s umeleckým 
štúdiom MÚZA Bratislava stráviť DEŇ plný zážitkov (rozhovory s osobnosťami, tvorba programu na 
popoludnie MÚZY volajú, dielne, ...).  
Prihlášky: muzabratislava@gmail.com. 
 
10.00  Poznáte Elmera? (3 r. +) 
David McKee. Elmer. Elmer a dúha. Verbarium. 
Elmer je slon. Neobyčajný. Všetci sa mu za to vysmievajú . Je nádherne veselo farebný, ale on sám je 
smutný. Našťastie má dobrých priateľov.  
 
11.00 Zažmúriť očká a vymýšľať... (4 r.+) 
Tomáš Janovic. Zažmúr očká. Ilustrácie Mária Nerádová. Buvik, 2016. 
Veselo si poskackáme, s rýmami sa poihráme...  
 
12.00  Nezáleží na tom, odkiaľ si, ale či máš mesto, v ktorom žiješ, ... rád (6 r. +) 
Michal Hvorecký. Bratislava, čarovná metropola. Ilustrácie Simona Čechová. Monokel, 2018. 
Obrázkovou knihou sa prejdeme zákutiami Bratislavy. Každé má svoj príbeh. Máte svoj obľúbený kút?  
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13.30  Testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera 
Tobii. (pozóóór – otestovať sa môžete celý deň ☺) 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského 
 
14.00  Malé vedecké laboratórium čítania: Pozri, ako čítaš 
Interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa a prečo v súčasnosti 
degradujú čitateľské schopnosti. Ako možno predchádzať súčasnej bibliofóbii detí či väčším poruchám 
týkajúcim sa čítania? Predstavíme najnovšie technológie overovania čitateľských zručností s možnosťou 
prvotnej diagnostiky čitateľských deficitov a porúch už pri predškolákoch. 
v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiFUK a Vedeckého parku Univerzity Komenského 
 
15.00 MÚZY volajú: Cink, cink, cink, počuješ nás, vidíš nás, ideš s  nami? (pre všetkých ☺) 
Poďte s nami za múzami. Čítame, vymýšľame, tvoríme, tancujeme, spievame, hráme, ... spolu s umeleckým 
štúdiom MÚZA Bratislava. 
 
16.30 KTO VYMYSLÍ pútavý príbeh?  
VYHODNOTENIE literárnej tvorby Laboratória čítania podľa ilustrácií Dominiky Šohárovej.  
 
17.30  vyberáme z KNIŽNICE  
Zážitkové čítanie pre všetkých.  

 
Na malých i veľkých návštevníkov sa tešia:  

autorky projektu Mama, tata, čítajte s nami a lektorky tvorivého čítania deťom  
Natália Mazanová a Ľudmila Hrdináková; 

pedagógovia a študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty  
Univerzity Komenského v Bratislave; 

výskumní pracovníci Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave; 
umelecké štúdio MÚZA Bratislava.     

Pomedzi uvedené podujatia od rána až do záverečnej vyberáme z KNIŽNICE  
vydavateľských noviniek i odporúčaných kníh pre všetky detské vekové kategórie. 

Ďakujeme vydavateľstvám za spoluprácu. 
Príďte si hoci len tak posedieť a začítať sa …, oddýchnuť si …  

Sledujte program, alebo sa usaďte v kútiku a listujte … 

Ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo v oblasti čitateľstva detí predškolského a mladšieho 
školského veku s možnosťou otestovania vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií 

prostredníctvom eye-trackera Tobii. 

Dramaturgia programu: Natália Mazanová  
 Odborná a umelecká garancia: Natália Mazanová, Ľudmila Hrdináková  

 ČÍTAJTE S NAMI ☺       

   

rezervácia miest na program – pre školské skupiny (prosíme, dajte nám o sebe vedieť):   
natalia.mazanova@mamatata.sk   

tel. č. 0903 474 426 


