PO STOPÁCH KARLA IV.
je knížka pro školní děti, která jim velmi hezkým a hravým
způsobem přibližuje nejvýznamnějšího panovníka českých
dějin Karla IV. Můžete se vydat po stopách krále a císaře, od
jehož narození uplynulo již 700 let, a seznámíte se s jeho
rodinou, dvorem, hrady, které založil. Poznáte města, která
zvelebil i slavnosti, kterých se účastnil. Knížka má hodně
obrázků a čtivý text, vše doplňují hádanky a kvízy, takže se
snadno přenesete do doby, kdy se stavěly katedrály, budoval
se Karlův most, odehrávaly se rytířské turnaje.

SETKÁNÍ S AUTORKOU LENKOU PECHAROVOU
9. června 2016 od 17 hod.
v Karmelitánském knihkupectví v Jičíně
Lenka Pecharová je autorkou, která 9. června 2016 přijede
do Jičína, aby se setkala od 17 hod. v Karmelitánském
knihkupectví se čtenáři – s dětmi i jejich rodiči. Při tomto
setkání můžete vyhrát její knížku Po stopách Karla IV.!
Spisovatelka je učitelkou dějepisu a matematiky na Veselé
škole v Praze. Knížku vám podepíše, a pak se jí můžete ptát
na to, co vás o Karlu IV. zajímá.
SOUTĚŽ O KNÍŽKU PO STOPÁCH KARLA IV.
VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY A ODEVZDEJTE DO 8. 6. 2016
V KARMELITÁNSKÉM KNIHKUPECTVÍ

SOUTĚŽ O KNÍŽKU PO STOPÁCH KARLA IV.
1) Kdy se narodil Karel IV.?

………………………………………..

2) Zkuste zařadit následující slova do tabulky podle pěti jazyků, které
Karel IV. ovládal: Kőnig, cavallo, Pferd, rex, Burg, re, castrum, equus,
roi, cheval, cháteau fort, castello

latinsky
francouzsky
německy
italsky
česky

král

kůň

hrad

3) Kolikrát měsíčně si na cestách dával Karel IV. skromné bramborové
škubánky?
Slož slova podle pořadí a najdeš odpověď!

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Vyplněné odpovědi přineste do 8. 6. 2016 do Karmelitánského
knihkupectví v Jičíně. Děkujeme vám a těšíme se na vás!!!

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z KARMELITÁNSKÉHO KNIHKUPECTVÍ:
Oldřich Selucký: STRÁŽCE OHNĚ Dobrodružný příběh z doby Konstantina a
Metoděje. Víte, jak kluci spolu kamarádili v době Velkomorovské a
Východofranské říše? Jak pomohl Aristobulos zachránit život Vojmírovi?
Napínavé čtení vám přiblíží dávnou historii.
Oldřich Selucký: VOJMÍROVA CESTA Dobrodružství Vojmíra z knihy Strážce
ohně pokračují. Jen je o sedm let starší. Poznáte spolu s ním život rytířů,
učenců i mnichů. Knihu budete číst jedním dechem a zároveň se dozvíte
mnohé o dějinách naší země.
Renáta Fučíková: LUDMILA, VÁCLAV A BOLESLAV Přemyslovci, kněžna
Ludmila a knížecí bratři Václav a Boleslav, osobnosti, bez kterých by země, ve
které žijeme, vypadala docela jinak. Mnich Kristián, sám z panovnického rodu,
zaznamenal osudy svých předků a klíčové události nejstarších českých dějin.
Popsal boj o trůny na Moravě i v Čechách a podal nám obraz drsné
skutečnosti 10. století. Propojení literárního a výtvarného pohledu Renáty
Fučíkové dětským čtenářům zajímavě přibližuje toto historické období.
Oldřich Selucký: BITVA NA ŘECE PÁDU Dobrodružný román ze století páry.
Bongo, černošský chlapec, který slouží jako topič na říčním parníku, jen o
vlásek uniká smrti při výbuchu parního kotle. Na útěku se v okrajové čtvrti
italského Turína dostává do party kluků, kteří svádějí boje s nepřátelským
gangem. Bongovi samotnému podá pomocnou ruku Don Bosco, člověk, který
se celý život věnoval opuštěným chlapcům na ulici.
František Tichý: PRINC SE ŽLUTOU HVĚZDOU – Život a podivuhodná putování
Petra Ginze. Poté co 1. února 2003 havaroval americká raketoplán Columbia,
rozlétla se do celého světa fotografie židovského chlapce, jehož kresbu vezl
první izraelský kosmonaut na palubě. Kluk u pražského Těšnova Petr Ginz
dokázal svůj krátký život neuvěřitelně naplnit – ať jako nadaný výtvarník či
spisovatel, redaktor tajného časopisu Vedem, který s kamarády vydával
v terezínském ghettu, organizátor, bratr, kamarád, ale i neúnavný hledač
pravdy. Když zemřel v plynové komoře Birkenau, nebylo mu ani 17 let. Kniha
představuje Petrovu osobnost i životní příběh především prostřednictvím
vyprávění těch, kteří ho znali a vlastních Petrových textů, z nichž celá řada je
publikována zcela poprvé. Zároveň podrobně popisuje okolnosti života
židovských dětí v protektorátní Praze a v Terezíně.

