ČTEME DO PLAVEK!
Někdo rád sportuje, jiný raději tráví čas
na lehátku s knihou. Co kdyby se ale oboje spojilo?
Zúčastněte se naší KVĚTNOVÉ VÝZVY a posilněte tělo
i mysl. Sledujte náš instagram či facebook, kde budeme
každý všední den zveřejňovat úkoly. Budeme moc rádi,
když svoje výkony zdokumentujete a budete je sdílet
pod hashtagem #ctemedoplavek.
Kdo žije raději v offline světě, může se výzvy učastnit
také. Stačí si na kterémkoli oddělení knihovny vyzvednout
kartičku s úkoly, ty plnit a odškrtávat jednotlivá políčka.
Účastníky odměníme drobnými dárky.

# ctemedoplavek
www.knihovnalitomerice.cz
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Květnová čtenářská výzva

9. 5. PONDĚLÍ
SROVNEJ ZÁDA Zkoncentruj tělo i mysl
a zkus přejít místnost s knihou položenou
na hlavě, aniž by ti spadla.
10. 5. ÚTERÝ
UDÝCHÁŠ TO? Zkus si vybavit nějakou báseň
ze školních let a zarecituj ji na jeden nádech.
Co takovou Polednici od Erbena nebo
si troufneš na Slávy dceru?
11. 5. STŘEDA
POJĎ ČÍST JINAM, NAJDI JINAN!
Před budovou hospice pod jinanem či
na naučném oddělení knihovny najdeš publikaci
k 20 letům Hospice sv. Štěpána.
Můžeš podpořit Běh pro hospic, protože
až i my budeme číst poslední kapitoly své životní
knihy, budeme potřebovat místo, kde nám bude
dobře. (více zde www.beh.prohospic.cz)
12. 5. ČTVRTEK
KE KNIHOVNĚ ČELEM Dnes si dej do těla!
Postav se čelem ke své knihovně a začni dělat
výpady. U toho čti nahlas názvy knih. Pauzu
si můžeš dát po první polici, druhé nebo
klidně až po celé knihovně.
13. 5. PÁTEK
PUTUJ ZA MÁCHOU Sbal si knihu do batohu
a vyraz třeba na Radobýl, k Máchově světničce
či k soše tohoto básníka na Mostné hoře.
Víš, že knihovna pořádá v sobotu workshop
Nordic walkingu? Přidáš se?

16. 5. PONDĚLÍ
Dělají ti problém čárky v souvětí?
SPOČÍTEJ JIM TO! Vezmi knihu, kterou
právě čteš, náhodně ji otevři a kolik spočítáš
čárek za větami, tolik udělej dřepů.
17. 5. ÚTERÝ
KNIHY MÍSTO ČINEK Seber všechny knihy,
které leží na tvém nočním stolku a zkus si
zaposilovat. Rozpaž, do každé ruky jednu
bichli a mávej křídly, tedy nahoru dolů
alespoň desetkrát.
18. 5. STŘEDA
ČAS NA ODMĚNU Zajdi do knihovny,
půjč si nějakou kuchařku a upeč nebo
uvař něco zdravého.
19. 5. ČTVRTEK
ODPOČÍVEJ Regenerace je také důležitá.
Zapomeň na všechny starosti a dopřej si čas
jen pro sebe a svou knihu.
20. 5. PÁTEK
DLOUHÁ NOC nebo MUZEJNÍ?
Rozpohybuj ruce a vyzkoušej kouzlo
luminografie. Doraž do knihovny!
Bude hudba i divadlo.
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