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Délka jednotlivých 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.

MŠ
První kroky v knihovně
knihovně. K čemu vlastně knihovna slouží?
Jak to v ní chodí? A jak se v ní neztratit? Na
to vše a na mnohem víc tato beseda
odpoví.
Z pohádky do pohádky
Povídání o pohádkových postavách a
jejich vlastnostech. Jaké pohádkové
postavy děti znají? Které mají
nejraději? Předčítání z pohádkových
knížek, hry a kreslení.
Rýmování s pohybem
Bude o básnění, říkankách a písničkách s
pohybem. Dokážete vymyslet vlastní
rým? Nebo si představit, jak tančí vítr?
Co by se stalo, kdyby…
Probudíme svou fantazii a budeme domýšlet
příběhy z knížek autorky a ilustrátorky Daisy
Mrázkové. Využijeme barvy, hlas nebo třeba
i pohyb.

Svátky
Vánoce a advent, Velikonoce a masopust a
další svátky v roce. Seznámíte se s nimi
formou zážitkové pedagogiky. Proč slavíme
svátky? Jak se slavily dříve a jak dnes?
Výběr svátku si s námi můžete domluvit
podle aktuálního období.

ZŠ 1. stupeň
Nebojte se knihovny
K čemu slouží knihovna? Co všechno
můžeme najít v knížkách? A jak se vlastně
hledají knížky, ve kterých chceme hledat?
Seznamte se tvořivě s knihovnou!
Kniha
Knihy a vše, co se (d)o nich vejde
Jaká je nejtěžší kniha? Kolik stran má ta
nejdelší knížka v knihovně? Kdo knihy píše,
kdo do nich kreslí a jak se vyrábí?
Šifrovačka v knihovně
Vyzkoušejte si různé druhy tajného písma
v bojovce šiframi přímo nabité! Dokáže tvůj
tým vyluštit celou tajenku?

Pohádkové povídání
Jaký je rozdíl mezi lidovou a klasickou
pohádkou? A co je pohádka moderní?
Jaké pohádkové autory znáte?
Bajky
Dozvíme se, co jsou to bajky, a povíme
si o nejznámějších autorech. Pár
známých si přečteme a budeme s nimi
tvořit podle naší chuti.
Básnění
K čemu je báseň? Kdo ji píše? Kde všude
kolem nás můžeme vidět poezii? Je těžké
napsat báseň?
Pohybové hry s literární předlohou
Jak vyjádřit pohybem báseň? Jak
rozpohybovat nebo zdramatizovat příběh?
Budeme si hrát s knížkami a oživíme jejich
postavy ať už z lidské, zvířecí nebo rostlinné
říše.

ZŠ 2. stupeň
Knihovnická lekce
K čemu slouží knihovna? Co všechno
můžeme najít v knížkách? A jak se vlastně
hledají knížky, ve kterých chceme hledat?
Seznamte se s knihovnou pomocí bojovky!
Kniha
Kniha jako objekt: Z čeho se skládá? Kolik
váží? Jak se vyrábí? Kdo ji vymyslel? Úvod
do historie technologie vazby.
Šifrovačka v knihovně
Vyzkoušejte si různé druhy tajného písma
v bojovce šiframi přímo nabité! Dokáže tvůj
tým vyluštit celou tajenku?
Básnění
K čemu je báseň? Kdo ji píše? Kde všude
kolem nás můžeme vidět poezii? Je těžké
napsat báseň?

Co by se stalo, kdyby…
Seznámíme se s dílem dětské autorky a
ilustrátorky Daisy Mrázkové. Zacestujeme
si světem vlastní fantazie a zkusíme si
hravým způsobem dokončit některý z jejích
nedokončených příběhů.
Svátky
Vánoce a advent, Velikonoce a masopust a
další svátky v roce. Seznámíme se s nimi
formou zážitkové pedagogiky. Proč slavíme
svátky? Jak se slavily dříve a jak dnes?
Výběr svátku si s námi můžete domluvit
podle aktuálního období.

Těšíme se na Vás!

