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Čas: 45 -60 minut
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:

Pro ZŠ a víceletá gymnázia:

Seznámení s knihovnou
Tradičně netradiční prohlídka knihovny, kde
se dozvíte mnohem víc, než jen to, kde
najít oblíbenou knihu.

Seznámení s knihovnou
Tradičně netradiční prohlídka knihovny, kde
se dozvíte mnohem víc, než jen to, kde
najít oblíbenou knihu.

Za sedmero lesy a sedmero horami
Co vše víme i nevíme o pohádkách. O čem
vlastně pohádky jsou a jaké bytosti se v
nich objevují.

Umění všude, kam se podíváš
Popovídáme si o vybraném uměleckém
slohu, podíváme se na nejznámější a
nejzajímavější stavby, sochy, obrazy, ale
nezapomeneme třeba ani na módu,
literaturu nebo hudbu.

Kdo se bojí, nesmí do lesa
Co by to bylo za pohádku bez nějakého
strašidla? Jaká jsou nejznámější strašidla a
kde se s nimi setkáme? Jsou všechna
strašidla pouze na straně zla, nebo také na
straně dobra?
Na Nový rok o slepičí krok
Tematické besedy nejen k příležitosti
významných svátků a ročních období,
povíme si něco o tradicích a zvycích i o
tom, jak (ne)slavíme dnes.
„Na počátku všeho byl nekonečný
prostor…“
Netradiční povídání o minulosti tak, jak si ji
představovali obyčejní lidé v dobách dávno
minulých. Řekneme si, co je to báje, epos a
pověst. A pokusíme se vyprávět historii
pomocí pramenů, které v žádném
obyčejném archivu nenajdeme.

Pestrobarevný rok
Ke každému období v roce se váže řada
lidových tradic a zvyklostí. Můžeme si
povídat o tradičních Vánocích,
Velikonocích, ale třeba o méně známých
Hromnicích, Letnicích nebo Dožínkách.
Řemeslo má zlaté dno
Jak se dříve lidé živili na venkově a zvláště
pak ve městě? Co vyráběl sekerník, jirchář
nebo caletník? Proč některá řemesla
zanikla a proč se bez některých
neobejdeme ani dnes?

Úžasný internet
Povíme si něco málo o historii internetu, k
čemu všemu se dá použít a k čemu se dá
zneužít. Jak se máme chovat na Síti, aby
pro nás byla dobrým pomocníkem a nikoli
zlým pánem.
Mediální výchova
Jak se máme orientovat ve světě, kde jsme
neustále obklopeni informacemi, jak funguje
reklama, co je hoax, na co si dát pozor a
kde najít odpovědi na otázky, které nás
zajímají?
Kdo si hraje, nezlobí?
Kde se vzaly počítačové hry, jak s tím
souvisí vývoj počítačů a IT technologií. K
čemu jsou dobré, co všechno nás mohou
naučit a čemu bychom se měli vyvarovat.

Po domluvě
Autorské čtení Zuzana Pomykalová
představuje své knihy malým i velkým
čtenářům. Možno vybrat jednu, nebo i
několik knih najednou.
Loutkové divadélko
Představení zvláště pro menší čtenáře.
Na základě domluvy je možné připravit
besedu na jakékoli jiné téma, které souvisí
s výukou a mohlo by ji nějakým způsobem
rozšířit či doplnit.

Těšíme se na vás!

