Knihovna Sedmička
Tusarova 429/35, Praha 7

Vlasta Dvořáková
vlasta.dvorakova@mlp.cz

Tel.: 770 130 205
www.mlp.cz/skoly
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.

Do knihovny nejen za krtečkem
MŠ
Co ví krteček o knihovně a o knížkách?

Seznámení s knihovnou
1. stupeň ZŠ
Úvodní beseda o knihovně a knihách. Jak
se stát čtenářem. Zábavné úkoly pro děti.
Čtení ukázek z knih.

Astrid Lindgrenová

Karel Čapek
1. stupeň ZŠ
Devatero pohádek

Co už víme o pohádce a
pohádkových hrdinech?
1. stupeň ZŠ
Pohádkové povídání o pohádkách

Vánoce

1. stupeň ZŠ
…a hlavně její Pipi

1. a 2. stupeň ZŠ
České Vánoce a Vánoce ve světě.
Malování, koledy.

Bajky

Pražské pověsti

1. stupeň ZŠ
Bajky pro děti podle Ezopa, La Fontaine
a dalších

Říkanky a básničky pro kluky
a holčičky
1. stupeň ZŠ
Čtení poezie J. Žáčka a P. Šruta. Na
závěr soutěž.

František Hrubín
1. stupeň
Čtení z knihy Špalíček veršů a pohádek.

4. a 5. ročník ZŠ
Vývoj Prahy a jejích městských částí.
Původ názvů městských čtvrtí. Malování,
čtení ukázek V. Cinybulka: Pohádky
z Prahy.

Staré pověsti české
3. – 5. ročník ZŠ
Vývoj pověstí od Kosmovy kroniky po
A. Jiráska. Čtené ukázky z knihy
A. Jiráska a A. Ježkové. Malování.
Zábavné úkoly.

Jak vzniká kniha

Divadlo Járy Cimrmana

4. a 5. třída ZŠ
Podle knihy Evy Mrázkové Knížka
o knížce

8. – 9. ročník ZŠ
Vyprávění o Divadle J. Cimrmana.
Audio ukázky z her.

Řecké báje a mýty

Karel Čapek

4. – 6. ročník ZŠ
Povídání o řecké mytologii. Čtené ukázky
z knihy E. Petišky: Staré řecké báje
a pověsti. Na závěr křížovka.

8. – 9. ročník ZŠ
Život a dílo K. Čapka, čtení z díla
K. Čapka. Zábavné úkoly.

Keltské báje a mýty
6. – 7. ročník ZŠ
Vyprávění o Keltech – historie a kultura,
čtená ukázka z díla Vladimíra Hulpacha.

Historie knihoven a vývoj písma
6. a 7. ročník ZŠ
Vývoj písemnictví od vrubových hůlek po
elektronický katalog.

Literatura od prvopočátku
národní kultury k rozvoji
národního písemnictví (9. – 14.
století) aneb povídání nejen
o legendách

Téma lásky v literatuře a hudbě
8. – 9. ročník ZŠ
Zábavné úkoly, osmisměrka, hudební
ukázky.

Základy informační gramotnosti
2. stupeň ZŠ
Základní seznámení s fondem knihovny
(naučné slovníky a encyklopedie), internet
(on-line databáze, elektronický katalog).
Práce ve skupinách.
Mimo tuto nabídku pořádáme v
odpoledních hodinách pro družiny Hravé
knihovnické hádání.

7. a 8. ročník ZŠ
Čtené ukázky, na závěr křížovky.

Národní obrození
8. – 9. ročník ZŠ
Vznik národního obrození, život a dílo
prvních obrozenců (podle knihy Toulky
českou minulostí).

Osvobozené divadlo
8. – 9. ročník ZŠ
Život a dílo J. Voskovce a J.Wericha.
Audio ukázky z her Osvobozeného
divadla.
Těšíme se na vás!

