
Místní knihovna Babice 



Vítáme Vás…



1878 obyvatel   192 čtenářů   3845 návštěv   55 akcí   6411 výpůjček 



Maskot knihovny



Kde se vzal, 
tu se vzal…

… na besedě 
o skřítcích
se objevil.

Týden 
knihoven

2017



Babík je u všeho -  lampioňák …

… a uspávání broučků



Na besedách 
s dětmi

ze ZŠ …

 … i z MŠ





Otázkou času bylo vytvořit jim vlastní příběh 





Skřítci se zalíbili i členkám Klubu maminek, 
a tak si vytvořily také několik pro své ratolesti.



Klub maminek:

Pěkně drsná partička...



…hrají, zpívají, tančí



Cestují pěšky 
                       i na kole…



…vaří





…i kluci ! (Tedy spíš maminky  )

 A když jsme u tvoření,



mojí srdcovkou jsou 
tvořivé dílničky,
především letní, 

levandulové, zde ještě 
jednorázová akce



O rok později ještě 
také…

… a letos 
v knihovně
po celé léto



Konaly se ale také 
jarní dílničky

s ukázkou
lidových řemesel:

pletení 
košíků,

pomlázek,
drátkování, 

zdobení 
perníčků, 

apod.



A také 
adventní
dílničky 

ve spojení 
se Dnem pro 

dětskou knihu.



Recyklační
dílničky, 

opět v rámci
DDK.

Tvorba 
a zdobení 

batohů 
ze starých džín.



Recyklace 
v rámci besed

se ZŠ:

Týden knihoven 
téma udržitelnost



… a jejich 
prezentace

Interaktivní
besedy 

se třídami 
2. stupně ZŠ - tvorba 
myšlenkových map



I žáci 1. stupně ZŠ 
si vyzkoušeli něco 

podobného - 
hledání indicií 
v knihách …

… a luštění
šifer 

či logických 
hádanek



A zatím největší 
interaktivní akce:





Byly sice 
náročné, ale 

zvládli to 
všichni!



Závěrečné předání 
cen a diplomů



V době nezbytného dodržování odstupů  přišla 
do Babic doba kamenná.

Po výzvě se nám 
v knihovně sešlo 361 

namalovaných kamínků.
Značili jsme je a ukládali 
po obci průběžně 3 dny.



Nálezci posílali fotografie s úlovky, 
nejlepší nález byl 61 kamínků.

Cenou byly také kamínky - ale 
čokoládové.





15 stanovišť
2 měsíce









Děkuji za pozornost a zase někdy … 

… na shledanou v Babicích !


