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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.

1. – 9. ročník
Jak to chodí v knihovně?
Knihovna jako zdroj informací
Seznámení s knihovnou od A do
Z zábavnou formou. Orientace v knihovně,
vyhledávání v knihách, elektronickém
katalogu Koniáš. Umíš si knihy prodloužit?
Jak si najdeš knihy např. o výcviku psa,
o F. Hrubínovi?
Setkání družinek nad knihami
Individuální domluva. Setkání nad různými
knihami, čtení, dílničky, hry, soutěže.

MŠ, 1. stupeň:
Hravou formou se děti seznamují s různými
osobnostmi (jejich životem i dílem)
a vybranými tématy. Do besed se děti
aktivně zapojují. Po domluvě lze nabídku
změnit, upravovat. Doporučujeme např.:










Petra Braunová – Ema a kouzelná kniha
P.Braunová dětem
Ivona Březinová – Kluk a pes
Ivona Březinová – Lentilka pro dědu Edu
J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce
V. Čtvrtek- Okolo Řáholce
F. Hrubín dětem
F. Hrubín a pohádka
A. Ježková

 V. Klimtová – pohádková země plná
skřítků; strašidla
 M. Kratochvíl
 J. Lada dětem
 J. Lada – Mikeš
 A. Lindgrenová – Děti z Bullerbinu;
Dětem; Ronja, dcera loupežníka
 M. Macourek
 Z. Miler – Krteček; Krtek a zelená hvězda
 M. Kratochvíl
 B. Němcová dětem
 O. Sekora a jeho kamarádi z knížek
 B. Říha – Vítek; Honzíkova cesta,
O letadélku Káněti
 P. Sís – Tři klíče
 Z. Svěrák dětem
 P. Šrut
 E. Štorch dětem
 J. Trnka
 J. Žáček – Dětem; Poezie
 Klasici dětské literatury (např. F. Nepil,
O. Sekora, M. Macourek).
 Současní autoři píšící pro děti (např.
R. Štulcová, Z. Svěrák…).
 Doprava v literatuře
 J. Foglar
 Hrátky se zvířátky
 Lidé s handicapem žijí s námi
 J. London a Bílý Tesák
 Stromy kolem nás - O stromu, který
dával
 Zima a sněhová vločka

2. stupeň ZŠ












K. J. Erben a Kytice
Fantasy a sci-fi
A. Ježková – Dračí polévka
A. Lindgrenová – Bratři Lví srdce
Moliére a Lakomec
B. Němcová
Saint-Exupéry a Malý princ
P. Šrut – nejen Lichožrouti
R. Štulcová a česká historie
Válka očima dětí – Uri Orlev
Jaroslav Foglar

Tematické besedy lze po domluvě opět
přizpůsobit pro různé věkové kategorie.
Např.:
 Bajky
 České pověsti a báje
 Pověsti a báje – Praha 5
 Staré Město v pověstech
 Vyšehrad v historii i pověstech
 Hrajeme si na básníky
 Ilustrátoři dětských knih
 Kdo se bojí – strach
 Lidové tradice a pranostiky
 Masopust
 Pohádka – cyklus (vznik, vývoj, autoři,
bytosti)
 Povolání a řemesla
 Prosinec nejsou jen Vánoce
 Říkadla a rozpočítadla
 Současní čeští autoři
 Svátky jara – Velikonoce
 Zvířata v literatuře
 Co je fake news a jak se jim bránit
 Dobrodružná literatura
 Mediální gramotnost

Těšíme se na vás!

