Knihovna Smíchov
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Délka pořadu je cca 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.
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.

NABÍDKA PRO SŠ
Nebojte se knihovny
(D. Křížová, J. Gajdácsová)
Seznámení s Městskou knihovnou v Praze
(síť poboček, jeden průkaz, vracení
kdekoliv, rezervace,..). Pobočka Smíchov
od A do Z: Akce, kluby, soutěže, praktické
ukázky vyhledávání v elektronickém
katalogu i v regálech,..., vyplnění přihlášky,
podmínky Zápisu

Krásná a slavná
(D. Křížová)
Verše o Praze, Co vyprávěly staré pražské
domy

Sci-fi literatura
(J. Gajdácsová)
Světová i česká, konkrétní příklady děl
a autorů

Dějiny literatury, literatura
v dějinách
(D. Křížová)
 Děsivé národní obrození – spíše než
přehled toho, kdo co napsal, jde o vžití se
do ducha doby
 Epos o Gilgamešovi

Fantasy literatura
(J. Gajdácsová)
 Světová i česká, konkrétní příklady
děl a autorů
 Fantastická kartografie, aneb jak se
tvoří jiné světy

Romantismus
(J. Gajdácsová)
Setkání se světovými i českými romantiky

Literatura 20. století
(D. Křížová)
Seznámení s autorem a jeho tvorbou –
ukázky a práce s textem
 Saint Exupéry, Antoine – Odkaz
Malého prince
 Ernest Hemingway
 Karel Poláček
 Bratři Čapkové
 Česká moderna – Karel Hlaváček,
Antonín Sova

Osvobozené divadlo V+W
(D. Křížová)
Seznámení s divadelní tvorbou Voskovce
a Wericha na pozadí muziky Jaroslava
Ježka

Balady (K. J. Erben – Kytice)
(D. Křížová)
Seznámení s baladickou tvorbou

Co takhle –punk?
(J. Gajdácsová)
Punkové žánry v literatuře a jejich vliv na
kulturu

Žánr Young Adult a jeho
historie
(J. Gajdácsová)
Od bildungsromanu v osvícenství až po
současnost

Známé i neznámé průkopnice
literatury
(J. Gajdácsová)
Od 18. století až po současnost

Literatura včera, dnes i zítra
(J. Gajdácsová)
 Gotický román
 Letem světem komiksů
 Knihy vs. videohry
 Literatura & internet – Od fanfikce
a webkomiksů až po soutěže: co číst, kde
psát a na co si dát pozor.

Mediální gramotnost
(Jana Gajdácsová)
Jak rozumět informacím a nenechat se
ovládat hoaxy a manipulátory

Těšíme se na Vás!

