Knihovna Ostrovského – nabídka besed pro děti (1. stupeň ZŠ)
Besedy naučné
Seznámení s knihovnou – první kroky v knihovně, povídání o knihách a jejich autorech.
Na počátku... – beseda o vzniku a vývoji vesmíru, sluneční soustavy a planety Země. Téma lze
pojmout dvojím způsobem – lze se věnovat čistě vědeckým teoriím, vycházejících
z astronomických výzkumů, či mytologickým představám národů z celého světa.
Afrika, kolébka lidstva – povídání o Africe, počátcích lidského rodu, místních civilizacích a
kmenech a jejich kulturních a literárních památkách (egyptské i kmenové mýty, pohádky aj.) a
jiných zajímavostech.
Příběhy ze starého Egypta – seznámení s hlavními staroegyptskými boţstvy a mýty.
Řecké mýty – seznámení s nejznámějšími mýty a hrdiny starověkého Řecka, tehdejším pojetím
náboţenství a pohledem na svět.
Biblické příběhy 1/2 – dvoudílný cyklus rozdělený na příběhy ze Starého a Nového zákona.
Vliv Bible na literaturu, kulturu, umění a hudbu; význam díla pro Ţidy, křesťany a muslimy.
Indiánské příběhy – tradice a náboţenství původních obyvatel obou Amerik s důrazem na
dochované příběhy o stvoření a uspořádání světa, jeţ jsou základem pro jejich světonázor a
způsob ţivota, kladoucí důraz na ţivot v souladu s přírodou i sebou samými.
České pověsti – seznámení s našimi nejznámějšími pověstmi (praotec Čech, Libuše, Bivoj,
Horymír, Dívčí válka atd.), role pověstí v kultuře.
Pražské legendy – výběr nejznámějších legend a pověstí odehrávajících se v Praze,
strašidelných uličkách, bezhlavých rytířích a jiných strašidlech, o Karlově mostu a rytíři
Bruncvíkovi.
České nebe – příběhy českých světců, vliv jejich kultu na českou (příp. zahraniční) kulturu.
Ochrana přírody – důleţitost ochrany přírody, dopad lidské činnosti na ţivotní prostředí, nové
trendy a praktické rady dětem, jak se chovat k přírodě šetrněji.
Bezpečnost na internetu – aktuální téma, o kterém by děti měly mít povědomí; zásady ochrany
soukromí, vyuţívání sociálních sítí, online her, sdílení fotografií apod. Úvahy na téma mnoţství
času stráveného u monitoru, závislosti a vzájemném vlivu virtuálního a skutečného ţivota.
Dále besedy zaměřené na dané období roku (Vánoce, Velikonoce...) spojené s lidovými tradicemi.

Besedy literární
Komiks – stručné seznámení s dějinami komiksu a jeho specifiky a zvláštnostmi, ukázky
současné české i zahraniční tvorby i tvorba vlastní.
Fantastická literatura – seznámení se ţánry fantasy, sci-fi a hororu a jejich specifiky a tipy na
zajímavé knihy.
Pohádky jinak – netradiční, neuvěřitelné či na hlavu postavené pohádky a jejich autoři, čeští i
zahraniční (Werich, Jones, Svěrák, Aškenazy).
Pohádky z celého světa – nejenom u nás se psaly, píší a budou psát pohádky aneb Ať ţije
exotika!
Cestujeme s knížkou v ruce – výběr kníţek s cestovatelskou tematikou, které dovedou své
čtenáře do různých koutů světa..
Jules Verne – francouzský spisovatel je povaţován za jednoho ze zakladatelů ţánru
vědeckofantastické literatury.
Čapkování v knihovně – představení dětských knih bratří Čapků.
Astrid Lindgrenová – seznámení s jednou z nejvýznamnějších autorek knih pro děti a jejím
dílem.
Jostein Gaarder – představení nejznámějších děl světoznámého autora „moudrých knih pro
děti“, čtení ukázek a následně volná debata o tématech, jimţ se v knihách věnuje (filosofie,
astronomie, zázraky ţivota a přírody aj.).
Pavel Čech – ukázka z děl významného českého autora a ilustrátora, jehoţ překrásné knihy si
získaly srdce mnoha mladých čtenářů.
Knižní hity – prezentace nejzajímavějších titulů vydaných v posledních letech.
Čeští ilustrátoři – seznámení s klasiky českého ilustrátorského umění (Lada, Čapek,
Zmatlíková, Miler, Trnka, Born aj.)

Storytelling – rozvíjíme fantazii
Besedy využívající metod storytellingu, které spočívají v umění vyprávět zábavnou a hravou formou.
Pracovat můžeme buď s vlastním příběhem, který vymyslíme na začátku besedy, nebo s jednou konkrétní
knihou, využívaje její příběh, postavy a prostředí (v kterémžto případě je nutné, aby děti knihu skutečně
znaly). Pro inspiraci uvádím několik zpracovaných knih, lze se ale samozřejmě domluvit knize jiné: A.
Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha, R. Dahl – Obr Dobr, J. Uličiansky – Analfabeta
Negramotná.

Pokud by Vás žádné z výše uvedených témat nezaujalo, lze po domluvě připravit besedu na
téma Vámi vybrané.

