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Čas: 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 MŠ:
Barevný rok
Besedy jsou přizpůsobeny jednotlivým
ročním obdobím, měsícům a významným
svátkům. Předčítání z vybraných knih, hry
a kreslení.

Václav Čtvrtek
Seznámení s tvorbou oblíbeného autora
knih pro děti (Pohádky z mechu a kapradí,
Rumcajs, O makové panence a motýlu
Emanuelovi…)

Divadélko
Pohádkové vyprávění, při kterém Vám
knihovníci zahrají pohádku pomocí
loutkového divadélka.
Objednejte se, prosím, minimálně 14 dní
předem.

Vánoce
Povídání o tom, proč slavíme Vánoce
a jaké tradice dodržujeme. Jak se slaví
Vánoce v různých zemích. Čtení
vánočních pohádek.

Draci, dráčci, dráčata
Draci v pohádkách i ve skutečnosti, jejich
podoba a vlastnosti, čtení z Dračích
pohádek, kreslení a hry.
Strašidel se nebojíme
Povídání o strašidlech – jak vypadají, kde
žijí, co dělají? Poznáte to podle jejich
jména? Čeho se (ne)bojíte vy? – pozor,
možná se budete bát!
To nejlepší z večerníčků
Povídání o večerníkových hrdinech
spojené se čtením pohádek.

Velikonoce
Povídání o tom, proč a jak slavíme
Velikonoce. Co se v tomto období děje
v přírodě?
Z pohádky do pohádky
Povídání o pohádkových postavách a jejich
vlastnostech, předčítání z pohádkových
knížek, hry a kreslení.

Pro 1. a 2. st. ZŠ
Seznámení s knihovnou
K čemu slouží knihovna a jak to v ní
chodí? Co všechno můžeme najít
v knížkách a jak se k nim máme chovat?
Astrid Lindgrenová
Povídání o jedné z nejoblíbenějších
autorek dětské literatury. Seznámení
s jednotlivými knížkami (Děti z Bullerbynu,
Pipi Dlouhá Punčocha, Ronja, dcera
loupežníka, Bratři lví srdce, Karkulín ze
střechy).

Dílna čtení
Přesvědčíme vás, že čtení si může užít
úplně každý. Metoda vychází ze
vzdělávacího programu Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT).
Doporučujeme si s sebou přinést právě
čtenou knihu/oblíbenou knihu. Lekce
vyžaduje minimálně 60 minut.
Dušičky a Halloween
Vyprávění o dvou známých svátcích
podzimu. Jak se liší? Jak se slaví jinde ve
světě? Kdo je to Hrozný Jack?

Autorská pohádka
Navazuje na povídání o lidové pohádce.
Rozdíly a společné znaky mezi autorskou
a lidovou pohádkou (F. Hrubín, J. Lada,
V. Čtvrtek aj.).

Fantasy a sci-fi literatura
Povídání o vývoji fantasy a sci-fi literatury,
nejznámější autoři a jejich knihy
(je možné udělat besedu zvlášť pro každou
knížku či autora).

Beletrie a naučná literatura
Rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií.
Děti se seznámí s tím, jak vyhledávat
informace v odborných knihách, a zda
může být naučná literatura zábavná
(Děsivé dějiny).
Také se pokusí proniknout do světa
fantazie krásné literatury.

Horor
Kdo se bojí, nesmí do knihovny! Typické
znaky žánru a známí autoři. Čtení ukázek,
při kterých vám budou vstávat na hlavě
vlasy hrůzou.

Beseda o místě konaného
výletu/exkurze/, apod.
Zajímavosti dané lokality, legendy
a pověsti.
Čarodějnice
Vydejte se s námi po stopách
nejstrašidelnějších pohádkových bytostí.
Jak taková čarodějnice vypadá? Jaké
kouzelné předměty používá? A jak se jim
bránit?
Čtyřlístek
Vydejte se s námi na dobrodružství se
známou čtyřkou z Třeskoprsk.
Dějiny Prahy
Od Libuše, přes Rudolfa II. a Josefa II.,
až do dnešních dnů. Případně povídání
o konkrétní lokalitě – např. v okolí vaší
školy. Památky, legendy a pověsti spojené
s vybranou částí.

Jak na referát?
Lekce informačního vzdělávání na téma
školního referátu. Rady a tipy pro
úspěšnou práci – hledání vhodných zdrojů
a správné citování.
Komiks
Krátká historie komiksu. Nejznámější
autoři. Tvorba vlastního komiksu.
Kouzelný svět Harryho Pottera
Vítejte v Bradavicích. Seznámení se
světem Harryho Pottera a jeho autorkou.
Staňte se na chvíli studenty Bradavické
školy čar a kouzel a vyzkoušejte některé
z předmětů, které se zde učí.
Lekce z mediální výchovy
Sociální sítě a jejich klady a zápory.
Šikana na internetu a jak se jí bránit.
Čemu na internetu věřit a nevěřit (hoaxy,
fake news,…).
Jak efektivně hledat informace ve
virtuálním i reálném světě.

Letem naším světem
Povídání o různých zemích světa a jejich
zajímavostech.
Nápady a rady, jak se neztratit a co udělat,
když se náhodou ztratíte.
Výbava správného cestovatele.

Žánry
Seznámení žáků s různými literárními
žánry a jejich nejvýznamnějšími
představiteli (dobrodružná literatura,
fantasy, sci-fi, detektivka, horor, pohádka,
komiks). Možnost vytvoření série besed.

Lidová pohádka
Jaké jsou základní znaky pohádky?
Povídání o sběratelích národních lidových
pohádek a o rozdílech mezi pohádkami
jednotlivých národů.

Život na hradě/zámku
Procházka po stavbách středověku
a novověku – z čeho se tyto budovy
skládaly a jak se v nich pracovalo a žilo?
Známé hrady a zámky ČR

Na vlnách odvahy a dobrodružství
Nechte se unášet dalekými kraji za
dobrodružstvím… Seznámení
s dobrodružnou literaturou a jejími autory,
čtení ukázek.
Piráti
Dobrodružná beseda o strašlivém
postrachu všech moří. Dozvíte se věci, po
kterých Vám budou vstávat hrůzou vlasy
na hlavě! Jen na vlastní nebezpečí!

Pro SŠ:
Seznámení s knihovnou
Co všechno knihovna nabízí?
Jak knihovnu využít při studiu a hledání
zaměstnání.

Po stopách ilustrace
Děti se hravou formou seznámí se jmény
nejznámějších ilustrátorů dětských knížek
a jejich malířským rukopisem.

Lekce z mediální výchovy
Sociální sítě a jejich klady a zápory.
Šikana na internetu a jak se jí bránit.
Čemu na internetu věřit a nevěřit (hoaxy,
fake news,…).
Jak efektivně hledat informace ve
virtuálním i reálném světě.

Pověsti
Povídání o bájích a pověstech. Besedu lze
zaměřit na pražské, české, antické nebo
severské pověsti.

Co číst k maturitě
Představení zajímavých titulů z fondu
knihovny, které by neměly uniknout
pozornosti maturantů.

Roald Dahl
Povídání o britském autorovi knih Karlík
a továrna na čokoládu, Jakub a obří
broskev, Čarodějnice a Fantastický pan
Lišák. Seznámení se s postavami
nejznámějších příběhů.

Rádi pro Vás a Vaše studenty připravíme
i lekci na libovolné téma.
Prosíme však o objednání nejméně 14 dní
předem.

Válka v dětské literatuře
Představení zajímavých titulů s válečnou
tematikou (zejm. 2. světová válka
a holocaust). Četba ukázek.
Výlety do historie
Poznejte spolu s námi, jak se žilo
v různých historických dobách.
Zveme Vás na cestu od pravěku do
současnosti.
Téma lekce lze upřesnit – např. pravěk,
středověk, rudolfínská Praha,
Protektorát,…

Těšíme se na Vás!

