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Čas: 45 - 60 minut, jinak po domluvě
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ a SŠ. Jde zejména o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Dítě
a svět), Jazyk a jazyková komunikace (Jazyk a řeč), Umění a kultura. Rozvíjíme klíčové kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální. Zároveň pracujeme s průřezovými tématy, nejvíce
s osobnostní a sociální nebo multikulturní výchovou.
V případě MŠ a 1. stupně ZŠ se často soustředíme i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
možností prvky projektového vyučování.

Pro MŠ a 1. st. ZŠ:

Pro 2. st. ZŠ:

Seznámení s knihovnou
První návštěva knihovny

Knihovna jako zdroj informací.
Knihovnická lekce
Orientujeme se v knihovně

H+J+K – Sourozenci Čapkovi
Setkání s jejich knihami
Náš soused Josef Lada
Zastavení nad knihami a ilustracemi autora
Daisy Mrázková
Seznámení s knihami a ilustracemi této
neobyčejné malířky a autorky knih pro děti
Adventu nakrátko
Adventní a vánoční čas se svými příběhy
a zvyky
Smrt nesem ze vsi
Masopustní, postní a velikonoční čas se
svými příběhy a zvyky

Nové Město pražské
Malé dějiny okolí naší knihovny
Nonstopčtení
Hravá dílna se čtením nahlas = zastavení
nad kulturou vlastního čtení a projevu
Motýla jsem tu neviděl
Děti v Terezíně
Hanin kufřík
Téma holocaustu
Milíčův dům a Přemysl Pitter
Jedna málo známá epizoda českých dějin

Celoroční literární projekty
Září až červen – omezené počtem dětí! Jde
o společnou četbu určené knihy ve škole
i v knihovně, práci a hru s touto knihou
zaměřené ke čtenářské gramotnosti. Projekty
mají vlastní slavnostní zakončení.

Putování s Heidi
Pro 2. - 4. třídu ZŠ, četba knihy J. Spyriové

Rok v Bullerbynu – Do školy s Lisou
Pro 5 – 8leté děti předškolních zařízení
a přípravné třídy ZŠ, četba knihy
A. Lindgrenové

Pohádky z ovčí kapsičky
Literárně výtvarná dílna pro
děti 1 – 4leté s doprovodem,
3x měsíčně

Rytíři čtení
Pro 1. třídu ZŠ
Karlíkův zlatý kupón
Pro 2. třídu ZŠ, četba knihy R. Dahla
12x s Lorim
Pro 3. - 5. třídu ZŠ, dílo D. Mrázkové
Těšíme se na vás!

