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Délka trvání pořadů je 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 všechny věkové kategorie
Knihovna
Knihovna jako zdroj informací – podle
věku dětí.

Pohádky
Lidové pohádky. Moderní pohádky –
Andersen, bratři Grimmové. České
pohádky :J..Lada, K. Čapek. Popletené
pohádky – I. Březinová – Teta to plete.

Jak lidé komunikují
Dějiny písma, masmédia, internet

Dobrodružné knihy
T. Brezina, E. Colfer, R. Dahl, J. Verne,
E .Štorch aj.

Časopisy pro děti
Hrajeme si na redakci

Literární žánry a jejich autoři

Jak se dělá kniha
Od nápadu do knihovny.

Literární deníky
Nejenom Malý poseroutka.

Čtení o velkých svátcích

Cizinci mezi námi
A. Ježková a Dračí polévka, nahlédnutí
do světa spolužáků z Vietnamu, Ukrajiny,
Ruska

Pro ZŠ
První čtení
Ediční řady pro začínající čtenáře. Nejste
v tom sami – prvňáci v knihách. Knihy
o kamarádství. Zvířecí hrdinové.
Ilustrátoři. Astrid Lindgrenová. Josef
Lada. Ondřej Sekora.
Báje, bajky a pověsti.
Toulky Prahou. Pověsti Prahy 6. Čeští
patroni a světci. Pověsti Krušných hor.
Krakonoš a skláři. Staré pověsti české.
Romové
Tradice a současnost.

Americká literatura
M. Twain, J. London, W. Disney
Poezie
Čeští básníci.
Encyklopedie
Vyhledávání.

Pokud jste si z naší nabídky nevybrali,
můžeme se domluvit na jakékoliv jiné
tematické besedě.
Zájemci si mohou domluvit pasování
prvňáčků na čtenáře.

