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Daniela Jelínková, Roman Solčány
daniela.jelinkova@mlp.cz
roman.solcany@mlp.cz
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Čas: 1 vyučovací hodina
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.

Špaček knihomol

Putování za pohádkou

MŠ
Zábavné povídání o knihovně a knížkách.

1. a 2. ročník ZŠ
Cesta pohádkovým světem plná náhlých
překvapení a pohádkových postav.

Knížka
MŠ

Na návštěvě v knihovně
1.a 2. ročník ZŠ
Základní informace o knihovně :Jak se stát
čtenářem, jak si půjčit knížky a jak se k nim
správně chovat.

Čtení, čtení nad něj není
MŠ, 1. stupeň ZŠ
Pravidelný cyklus čtení z knih:
Daniela Fischerová – Duhové pohádky
Josef Čapek – O pyšné noční košilce
Astrid Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha
Saint de Exupery – Malý princ
Další tituly po dohodě s pedagogem

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Projekt na podporu čtenářské
gramotnosti pod záštitou SKIP ČR.
Rytíř čtení
1. ročník ZŠ
Cyklus čtyř besed zakončený
slavnostním pasováním na „Rytíře
čtení“.

Vánoce
1. stupeň ZŠ
České Vánoce, zvyky a obyčeje. Čtení
ukázek z Bible pro děti a zpívání koled.

Velikonoce
1. stupeň ZŠ
Proč slavíme Velikonoce, jaké jsou zvyky
a obyčeje v Čechách. Čtení ukázek z bible
(Ilustrovaná bible pro děti), na závěr soutěž.
Po dohodě i výtvarná dílna “Malujeme
kraslice“.

Zvířata v literatuře
3. – 5. ročník ZŠ
Postavení zvířat v literatuře naučné
a beletristické, povídání o knihách se
zvířecími hrdiny a čtení z nich.

Poezie
1. stupeň ZŠ
Co je to poezie a čím se liší od prózy? Jak si
děti představují básníka a co vlastně tvoří
báseň. Malé básnické tvoření.

Dobrodružství v literatuře pro děti
1. stupeň ZŠ
Interaktivní beseda, která má seznámit
s knihou D. Defoa „Robinson Crusoe“
a vysvětlení žánru „dobrodružná literatura“.

Pověsti
1. stupeň ZŠ
Charakteristické rysy pověstí, seznámení
s jejich vývojem (Kosmova kronika – Staré
pověsti české), společné zamyšlení nad
vznikem pojmenování jednotlivých částí
Prahy, našich hradů…

Dramatická hra a tvořivost
v knihovně (hry pro rozvoj šesti
smyslů)
1. stupeň ZŠ
Hry s dětmi na rozvíjení fantazie, paměti,
představivosti, pozornosti a tvořivosti.

Karel Čapek
2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ
Čtení a práce s texty K. Čapka metodami
Kritického myšlení.

Karel Hynek Mácha
2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ
Čtení a práce s texty K. H. Máchy metodami
Kritického myšlení.

Knihovna jako zdroj informací –
Jak hledat v knihovně a najít, co
potřebuji
2. stupeň ZŠ, nižší ročníky víceletých
gymnázií
Výhody registrace v knihovně. Co všechno
knihovna svým čtenářům nabízí? Pravidla
fungování knihovny. Dostupnost databází.
Vyhledávání titulů v elektronickém katalogu.

Řecké báje a mýty
1. stupeň ZŠ
Kdo je nejmocnější z řeckých bohů a kdo
nejslavnější z řeckých hrdinů?

Možnost přípravy dalších tematických
besed po domluvě s pedagogem.
Těšíme se na vás!

