8. 11. 2019, piatok
09.15

Šibalstvá králička Dávida
Dobrodružstvá králika, ktorý každé ráno nasadne do svojho lietadla a vydáva
sa na parádny výLET, raz do blízkeho inokedy trošku vzdialeného okolia. Počas
svojich DOBROdružstiev stretáva zvieratká, s ktorými zažíva krásne príhody. Ku
každému príbehu sú doplnené jogové a artikulačné cvičenia na dobré ráno.
Hosť: Dávid Králik a Garant: Vydavateľstvo Perfekt

10.00

Beseda: Čítajme s deťmi zvieratkám
Magdaléna a psík z knižnice, Magdaléna a zvieratká v útulku. Zoznámte sa
s Magdalénkou, ktorá sa vďaka láske k zvieratkám naučila lepšie čítať. Príbeh
s dôležitým motivačným odkazom pre deti, ktoré sa práve počas prvých
mesiacov v škole stávajú samostatnými čitateľmi. Ukážeme si, aké je dôležité
nevzdávať sa. Knihy o Magdalénke sú celosvetovo ocenené od prestížnych
organizácií a opierajú sa o špeciálnu metódu čítania R.E.A.D. Súčasťou besedy
je aj interaktívna súťaž, v ktorej deti môžu knihy vyhrať.
Garant: Vydavateľstvo Vnímavé deti

11.00

Med z ľadových kvetov, Mirnix-Dirnix, Kapitán Spomienka, Teta Agáta a jej
mačacia sedmička
Slovenský spisovateľ a jazykovedec rozpráva o svojich knihách.
Hosť: Peter Karpinský a Garant: Vydavateľstvo Perfekt

12.00

Dobré miesto pre život - interaktívne vzdelávacie divadelné predstavenie pre
mládež vo veku 14+
Predstavenie určené pre školské skupiny. Obsiahlu a závažnú tému globálneho
bývania približuje hra mladým ľuďom prostredníctvom humoru, hyperboly a
paródie dôverne známych situácií a problémov. Cieľom hry je rozšíriť u mladých
ľudí povedomie a priblížiť terminológiu v rámci témy udržateľné bývanie
prostredníctvom dôverne známych životných situácií. Viesť ich k aktívnemu
občianstvu – motivovať a zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia
a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.
Garant: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

12.30

Dobré miesto pre život - online vzdelávací materiál pre učiteľov 2. stupňa ZŠ
a SŠ a online vzdelávacia hra pre mládež vo veku 14+
Prezentácia formou diskusie s autormi určená pre školské skupiny. Čo sú Ciele
udržateľného rozvoja (SDGs)?, Aká je naša zodpovednosť ako občanov a
osobitná úloha, ktorú môže EÚ zohrávať v procese dosahovania SDGs?, Ako sa
SDG 11 „Udržateľné mestá a komunity“ týka Slovenskej republiky?, Ako
môžeme budovať trvalo udržateľné sídla a zlepšiť kvalitu života v mestách?
Online vzdelávací materiál pomôže učiteľom nájsť odpovede na tieto otázky a
sprostredkovať vedomosti ako žiakom zmysluplne a zaujímavo vo vyučovacom
procese, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému udržateľného
bývania. Garant: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

13.00

Otvorená vyučovacia hodina pre učiteľov a novinárov
Daniel Hevier prezentuje platformu na inšpirácie pre zmeny v našom školstve
– zdola a zvnútra. Pri tomto projekte vychádza zo svojich dlhoročných
skúseností v práci s deťmi a mládežou ako autor, aj ako pedagóg. Učiteľov,
novinárov aj širokú verejnosť pozýva na otvorenú vyučovaciu hodinu, v ktorej
ukáže, a ko učiť kreatívne, inšpiratívne a inovačne.
Garant: Radostná škola s Danielom Hevierom

14.00

Stretnutie s autormi historických a biografických publikácií Matice slovenskej
Marián Gešper, Pavol Parenička: Predsedovia Matice slovenskej
Peter Mulík, Ivan Mrva: Rok 1918 a Slováci
Peter Mulík, Zuzana Pavelcová a kol.: Pittsburská dohoda
Róbert Letz a kol: Úsilie Slovákov o autonómiu
Garant: Vydavateľstvo Matice Slovenskej

15.00

Príbehy za oponou
Stretnutie so spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Viliamom Apfelom a
predstavenie ich najnovších kníh
Ľudovít Štúr - Životný príbeh (Ľ. Jurík)
Za oponou času (V. Apfel)
Garant: Vydavateľstvo Matice Slovenskej

16.00

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
Prezentácia učebníc najnovších učebníc slovenčiny s multimediálnymi
dodatkami pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku.
Prezentuje PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre
vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a jej
hostia. Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

16.30

Prezentácia noviniek z vydavateľskej produkcie MOMS Petrovec Matice
slovenskej v Srbsku
Prezentuje Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec a jej
hostia. Vybrané novinky:
Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu
Milan S. Breberina, Nemanja M. Breberina: Dr. Juraj Guča, veľký človek a
humanista
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

17.00

Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu Kultúrnej
a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša a jeho
hostí. Vybrané novinky:
Ivan Miroslav AMBRUŠ: Zastavenia v kráse – básnická zbierka
Cosmin Štefan ROZKOŠ: Slovensko-rumunský a rumunsko-slovenský technický
slovník
Vladimír KOVÁČ: Cesta vydláždená hudbou
Patrik ŠENKÁR: Novodobá próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019)
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Zmena programu vyhradená

