Výstava o Bibli nejen pro děti – nabídka pro školy
Kulturní a společenská místnost v městské knihovně v Chotěboři se stane ve dnech 9. – 19. října 2012
dějištěm Výstavy o Bibli nejen pro děti. V rámci výstavy nabízíme v dopoledních hodinách (8:00 12:00) výukový interaktivní program o Bibli vedený lektorem, připravený pro děti základních škol 1.9. třídy (po domluvě je možné připravit i program pro starší studenty).
Děti tak v rámci programu mohou prozkoumat Bibli všemi smysly: hmatem, čichem, okem, chutí i
sluchem, protože si prakticky vyzkouší práci starověkého písaře, ochutnají jídla z biblické doby, doví
se rekordy o Bibli z Guinessovy knihy rekordů, ale uvidí i Bibli v počítači, mobilu či iPadu. Na děti
prostě čeká celá řada zajímavostí - uvidí mnoho různých překladů Bible (ať už českých nebo
zahraničních), Bibli v původních jazycích, Bibli v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, získají informace o
překladu Bible a o tom, do jakých jazyků se nyní Bible překládá, a uvidí i další exponáty týkající se této
„Knihy knih“.
Program pro školy je koncipován interaktivně pro jednu třídu (max. 32 dětí) na 45 minut přímo
uprostřed expozice.
Cena: výstava 10 Kč/žák; výstava s výukovým programem pro žáky 20 Kč/žák. Pedagogický doprovod
zdarma.
Programy pro třídu objednávejte raději e-mailem. Hlaste prosím: počet žáků, ročník a preferovanou
dobu příchodu, případně další specifika skupiny. V co nejbližším možném termínu vám termín
potvrdíme, případně nabídneme jiný volný termín.
Kontakty pro objednávky a další informace: roman.neumann@cb.cz , tel. 569 436 130 nebo
737 745 344 - Roman Neumann (telefon až od 1. 10. z důvodu pobytu na Slovensku)
V případě zájmu je možné připravit pro děti alternativní program „Jak k nám přišla Bible a co v ní je“
(45 minut).
Výstavu pořádá Církev bratrská v Horní Krupé a chotěbořský Klub Velryba ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Chotěboři.
Info o výstavě také na www.cb.cz/chotebor

Výstava je v odpoledních hodinách určena též pro rodiny s dětmi. Bible totiž není jen stará kniha!

