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Lekce jsou upraveny podle věku dětí
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ. 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.

Nabídka pro 1. st. ZŠ
Programy naučné
Seznámení s knihovnou – první kroky
v knihovně, povídání o knihách a jejich
autorech.
Vesmír – 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.
Ochrana přírody – důležitost ochrany
přírody, dopad lidské činnosti na životní
prostředí, nové trendy a praktické rady
dětem, jak se chovat k přírodě šetrněji.
Mýty o stvoření světa a člověka –
nejstarší známé mýty, ústně předávané
a uchovávané původními kulturami z celého
světa.
Příběhy ze starého Egypta – seznámení
s hlavními staroegyptskými božstvy
a příběhy s nimi spojenými.
Řecké mýty – seznámení s nejznámějšími
mýty starověkého Řecka, tehdejším pojetím
náboženství a pohledu na svět.

Biblické příběhy 1/2 – dvoudílný cyklus
rozdělený na příběhy ze Starého a Nového
zákona. Vliv Bible na literaturu, kulturu,
umění a hudba; význam díla pro Židy,
křesťany a muslimy.
Renáta Fučíková a knížky o
osobnostech českých dějin – známá
spisovatelka a ilustrátorka se ve svých
knihách věnuje vyprávění o proslulých
Češích, jakými byli např. Karel IV., Jan
Hus, Antonín Dvořák či Tomáš Garrigue
Masaryk.
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.

Bezpečnost na internetu – aktuální téma,
o kterém by děti měli mít povědomí; zásady
ochrany soukromí, využívání sociálních sítí,
online her, sdílení fotografií apod.
Dále besedy zaměřené na dané období roku
(Vánoce, Velikonoce…) spojené s lidovými
tradicemi.

David Walliams – smutněveselé knížky
britského autora.
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 žije exotika!
Psi, kočky, jezevci i hroši – pohádky
a příběhy o zvířátkách.

Programy literární
Komiks – stručné seznámení s dějinami
komiksu, ukázky současné české i
zahraniční tvorby, komiks ve filmu.
Fantasy literatura – seznámení dětí
s nejznámějšími autory žánru fantasy
a spousta dalších zajímavých informací.
Jiné světy – téma jiných světů v knihách,
od starověku do dnešních dnů; role fantazie
autora/čtenáře.
Svět J.R.R. Tolkiena – povídání o tvůrci
legendární Středozemě, její mytologie od
stvoření písní po zničení Prstenu;
představení jeho knih, nástin děje, četba
ukázek; důraz na silný příběh, poetiku,
věčné hodnoty, které ve svém díle zachytil.
Pavel Čech – ukázka z děl významného
českého autora a ilustrátora, jehož
překrásné knihy si získaly srdce mnoha
mladých čtenářů.
Jostein Gaarder – představení
nejznámějších děl světoznámého autora
„moudrých knih pro děti“, čtení ukázek a
následně volná debata o tématech, jimž se
v knihách věnuje (filosofie, astronomie,
zázraky života a přírody aj.).

Dětští detektivové – nejen dospěláci umí
vyšetřit zločin. Pátrejte spolu s Fiorellou,
Enolou, Gildou, Salaiem a dalšími
dětskými detektivy.
Čapkování v knihovně – představení
dětských knih bratří Čapků.
Jaroslav Foglar – seznámení s knihami
i komiksy známého autora.
Otakar Batlička – aneb Na vlnách odvahy
a dobrodružství, knihy spisovatele
dobrodružných románů ze všech koutů
světa.
Jules Verne – francouzský spisovatel je
považován za jednoho ze zakladatelů
žánru vědeckofantastické literatury.
Knižní hity – prezentace nejzajímavějších
a nejčtenějších titulů vydaných
v posledních 3 letech.

Témata besed je samozřejmě po domluvě
možné přizpůsobit plánu výuky.
Těšíme se na vás!

