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Délka pořadů je 30 min pro nejmenší
a 60 min pro starší
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.

Jak to chodí v knihovně
Varianty pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Úvodní hodinka pro začínající čtenáře
s ukázkami výpůjček, seznámení
s knihovním fondem. Starší děti mohou
získat lepší orientaci v získávání povinné
četby. Městská knihovna v Praze v kostce,
rozdíly mezi pobočkami a velkými
knihovnami.
E-kniha a povinná četba
2. stupeň ZŠ a SŠ, vhodné též pro učitele
Městská knihovna v Praze patří již 10 let
mezi největší nakladatele elektronických
knih. Svůj katalog buduje s ohledem nejen
na klasiku, ale zpřístupňuje i knihy
populární. Seznámíme se s výhodami, které
nabízí souběžná práce s knihou papírovou
a knihou elektronickou.
Mediální gramotnost
Varianty pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Knihovny jakožto informační instituce
pomáhají školám ve zvládnutí žákovské
orientace v moderním světě. Práce s
informačními databázemi, rozlišení hoaxů
nebo identifikace fake news by měla patřit
mezi základní dovednosti.

Večerníčky
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Speciální program pro nejmenší.
Seznámíme se s knižními předlohami
večerníčkových seriálů, s jejich adaptacemi
v audioknihách a na televizní obrazovce.
Naučíme se rozpoznávat jednotlivé autory,
které si spojíme s jejich pohádkovými
postavami: Josef Lada, Zdeněk Smetana,
Václav Čtvrtek, Vladimír Renčín, Radek
Pilař, Jiří Šalamoun nebo Stanislav Holý.
Součástí besedy jsou pracovní listy pro
každé dítě.
Kapitoly z dějin filmu
Varianty pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ
Varianty český film (od počátků do roku
1945, od roku 1945 do současnosti),
animovaný film (Disney nebo Trnka),
světový film (klasický Hollywood, nezávislý
film) nebo dokument. Konkrétní beseda
ideálně ve spolupráci s (třídními) učiteli. Pro
středoškoláky možnost domluvit
specializované kapitoly vhodné pro přijímací
zkoušky na vysoké školy. Lektorka
studovala film, divadlo a televizi. Je
absolventkou Scénickomediálních studií.

Komiks /a literatura
Varianty pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ
Kapitoly z dějin komiksu. Anglosaský,
frankofonní, americký, japonský nebo třeba
český. Jaký je v nich rozdíl? Je komiks jen
pro děti nebo i pro dospělé? Oblíbení autoři,
důležité tituly. Ukázky jednotlivých stylů.
Historie i současnost. Hergé, Peyo, Frank
Miller nebo Lucie Lomová.
Literární adaptace
Varianty pro 1., 2. stupeň ZŠ a SŠ
Ačkoli jsou dějiny filmu nepoměrně kratší
oproti dějinám literatury, spojení těchto dvou
médií vytvořilo novou uměleckou formu,
která se během 20. století etablovala jako
jedna z nejoblíbenějších. Zajímavé příklady
z dějin filmu ve vztahu k národním
literaturám, jmenovitě kapitoly z dějin
českého, německého, francouzského
(zejména přepisy epistolárních románů)
a anglosaského filmu. Lektorka studovala
film, divadlo a televizi. Je absolventkou
Scénickomediálních studií.

Česká krimi
Vhodné pro všechny věkové kategorie
Původní česká detektivka v knižní i filmové
podobě. Beseda je koncipována jako
přehledný průvodce po původní české krimi.
Připomene si Emila Vachka, Eduarda
Fikera, ale i Václava Erbena, Ladislava
Berana, Josefa Škvoreckého nebo Naďu
Horákovou. V knižní podobě i filmové verzi
Filmového studia Barrandov. Lektora
spolupracovala s archivem a fundusem
nástupnické společnosti Filmového studia
Barrandov, Barrandov Studio.

Těšíme se na Vás!

