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Besedy se konají v úterý, středu, ve čtvrtek
a v pátek a trvají cca 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.
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:
Exkurze
Úvodní seznámení s knihovnou a jejími
službami, orientace v knihovně. Vyhledávání
v elektronickém katalogu. Prohlídka všech
úseků Ústřední knihovny
koná se vždy od 8.30 hodin.

Lekce mediální gramotnosti
Lekce mediální gramotnosti je zaměřena na
orientaci v současném mediálním prostoru.
Vymezuje pojmy jako manipulace,
dezinformace, reklama, propaganda, fake
news, hoax atd. Odkrývá metody mediální
manipulace, učí studenty, jak ji rozpoznat a
jak jí čelit – jak ověřovat informace a jejich
zdroje. Vede je ke kritickému myšlení a
následné schopnosti diskuze a nekonfliktní
argumentace.
Koná se vždy od 10.00 hodin

Knihovna jako zdroj informací
(Tematická informační
výchova)
Hlubší seznámení se službami knihovny.
Základní orientace ve světě informací,
pravidla bibliografické citace. Vyhledávání
v tištěných i elektronických informačních
zdrojích si studenti vyzkouší v rámci jednoho
z připravených tematických okruhů: Antika,
Středověk, Renesance, Romantismus,
Májovci, Karel Čapek, 2. světová válka,
A. C. Doylea Sherlock Holmes. (Pokud jste
si z nabízených témat nevybrali a máte jiný
vhodný tip na doplnění výuky, připravíme
novou informační lekci dle vašich
požadavků).
Koná se vždy od 8.30 hodin.

Tematické besedy
Konají se vždy od 10.00 hodin

Spisovatelé, jak je možná neznáte…
Za známými literárními díly se často skrývají
dramatické osudy jejich autorů. Nahlédněme
společně do soukromí a zvyků českých
i světových spisovatelů.
Historie a vývoj českých příjmení
Každé příjmení má svůj původ a historii. Co
které příjmení znamená,
na základě čeho vzniklo, od čeho bylo
odvozeno? Která jsou nejčastější
příjmení v Čechách? Jaké je nejkratší
a nejdelší české příjmení?
Historie a vývoj českých křestních jmen
Průřez historií a současností křestních jmen.
Nejčastěji užívaná jména, jejich různé
varianty i slavní nositelé. Lidové pranostiky,
které se týkají jmen, zajímavosti i hry se
jmény.

Filozofie má zelenou
Malé filozofování o poznávání světa a místa
pro člověka v něm
nad knihami výjimečných autorů Antoina de
Saint-Exupéryho (Malý princ), Josteina
Gaardera (Dívka s pomeranči, Tajemství
karet, Sofiin svět, Jako v zrcadle, jen
v hádance) a Karla Čapka (Hordubal,
Povětroň, Obyčejný život).
Náboženské směry v literatuře
Víra a náboženství jsou podstatou kultury
národů a velmi výrazně
se projevují právě ve slovesném umění
a literatuře. Beseda
o náboženských kořenech literárních
příběhů a jejich hrdinů bude doplněna
čtením ukázek z knih pro mládež
s duchovním obsahem.

