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Není-li uvedeno jinak, čas lekcí 45 min
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 a 1. stupeň ZŠ
Poprvé v knihovně
(Hana Vetešková)
Seznámení s knihovnou, knihovní síť,
knihovna a knihkupectví, Ladův plakát
Braňte knihu, jak se stát čtenářem, malá
exkurze
Čas: 30 minut

Seznámení s knihovnou
(Eva Neudörflová)
Vyprávění o opičce Rozárce, která se
vydala vrátit do knihovny ztracenou knihu.
Zacházení s knihou. Srovnání knihovny
soukromé a veřejné. Jak knihovna funguje.

František Hrubín – Dětem
(Eva Neudörflová)
Ukázky z knížky, jaký je rozdíl mezi
prozaickou a veršovanou pohádkou.
Ukázka pohádky, která se dá i zazpívat.

Jaro
(Hana Vetešková)
Povídání o jaru a čtení o něm v knihách
pro děti. Jaro v přírodě i v příbězích.
Čas: 30 minut

Pohádky a pohádkové bytosti
(Hana Vetešková)
Nejdříve nám je předčítají rodiče, pak si je
čteme sami a nakonec je předčítáme svým
dětem. A celý život se k nim vracíme. Víte,
o kterém žánru je řeč? Pomocí otázek se
dobereme hlavních znaků pohádek.
Připomeneme si známé autory, ilustrátory
a tituly dětské literatury. Pohádky
evropských národů.
Čas: 30 minut

Pro 1. stupeň ZŠ
Seznámení s knihovnou

Rytíři knihy

(Hana Vetešková)
1. – 5. ročník
Informace, se kterými jsou děti
seznamovány v průběhu této besedy, jsou
odstupňovány podle jejich věku. Obecně
jsou seznámeny s orientací v knihovně,
naučí se prakticky využívat jejích služeb,
seznámí se s vyhledáváním
v elektronickém katalogu, mohou využívat
naše internetové stránky.

(Eva Neudörflová)
Cyklus besed pro první a druhé třídy
zakončený slavnostním pasováním na
čtenáře knihovny v závěru školního roku.

Národní pohádky

Ferda a ti druzí

Poezie pro děti
(Hana Vetešková)
Hraní s básničkami pro prvňáčky
i druháčky.

(Eva Neudörflová)
Ukázky z knížek našich národních
pohádek.

Co všechno si vymyslel Ondřej Sekora –
povídání pro 1. třídu

Čeští spisovatelé a ilustrátoři
pro děti

(Hana Vetešková)
2. a 3. ročník
Beseda nad vybranými tituly současné
dětské literatury – nejen české.
Výběr lze upravit po dohodě s vyučujícím.

(Eva Neudörflová)
Kdo je spisovatel a kdo ilustrátor a jaký je
mezi nimi rozdíl. Znáš nějakého autora
knížek pro děti, který je současně
spisovatel i ilustrátor?

Setkání zaměřená na
konkrétního autora knih pro
děti
(Eva Neudörflová)
Krátké povídání o životě spisovatele je
doplněné ukázkou z nejznámějších knížek.
Nabízíme tyto autory:
Astrid Lindgrenová
Ondřej Sekora – Ferda mravenec
Jaroslav Foglar
Eduard Štorch – Lovci mamutů –
vyprávění o pravěku.

Výběr ze současné literatury

Výběr ze současné literatury
(Hana Vetešková)
4. a 5. ročník
Beseda nad vybranými tituly současné
dětské literatury – nejen české.
Výběr lze upravit po dohodě s vyučujícím.

Handicapovaný hrdina
v literatuře pro děti
(Hana Vetešková)
3.a 4. ročník
Žijí mezi námi, co můžeme udělat pro to,
aby žili s námi? Co dokáží i přes svůj
handicap? Literární hrdinové, kterým osud
nepřál.

Na procházce v knihovně

Karel IV. a Praha

(Eva Neudörflová)
Vlastivědné povídání o Praze.

(Eva Neudörflová)
4. ročník
Vyprávění o otci vlasti a jeho vztahu
k hlavnímu městu Českého království.

Pro 2. stupeň ZŠ
Knihovna jako zdroj informací
(Hana Vetešková)
od 6. ročníku
Informace, se kterými jsou děti
seznamovány v průběhu této besedy, jsou
odstupňovány podle jejich věku. Obecně
jsou seznámeny s orientací v knihovně,
naučí se prakticky využívat jejích služeb,
seznámí se s vyhledáváním v
elektronickém katalogu, mohou využívat
naše internetové stránky.

Vznik a vývoj písma
(Eva Neudörflová)
Na co a čím dříve lidé psali. Jak vypadala
starověká knížka, jak se vyvíjela až do
dnešní podoby.

Bohové a hrdinové antických
bájí
(Eva Neudörflová)
Co je to báje a epos? Kdo je nejmocnější
ze všech bohů? Kdo je nejslavnější
z řeckých hrdinů? Odpovědi na tyto a jiné
otázky se dozvíte při této besedě.

Národní obrození
(Eva Neudörflová)
Doba národního obrození s vyprávěním
a ukázkami tehdejšího odívání.

Besedy o…
(Eva Neudörflová)
Tematicky zaměřená beseda na určitého
spisovatele s ukázkou z jeho tvorby:
Karel Čapek
Jan Neruda

Vznik a vývoj Prahy
(Eva Neudörflová)
Vlastivědné povídání o vzniku a vývoji
našeho hlavního města se zaměřením na
Prahu 2 a Vyšehrad. Vyhledávání knih
o Praze ve fondu knihovny.

Kdopak by se básní bál.
(Dagmar Plamperová)
Cyklus přednášek, nebo přednáška jediná,
o poezii. Na přání. Mysl je otevřená,
vědomosti lze doplnit.
Na tuto lekci je potřeba se přihlásit
minimálně měsíc dopředu, děkujeme za
pochopení. Určeno vyšším ročníkům.

Pro všechny věkové
kategorie:
Pro všechny věkové kategorie dětí
nabízíme povídání o velkých svátcích, jako
jsou Vánoce a Velikonoce – vyprávění je
vždy přizpůsobené věku posluchačů,
doplněné zábavnými říkadly, koledami,
soutěžemi apod. Dále nabízíme možnost
návštěvy družin a jiných skupin, dle Vašich
požadavků připravíme besedu, výtvarnou
dílnu, soutěžní odpoledne atd.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

