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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

ZŠ 1. stupeň

První kroky v knihovně

Nebojte se knihovny

Povídání o 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.

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!

Co je to knížka?
Jak vypadá? Jaká je na dotek? Kdo vymyslel
příběh a namaloval obrázky? Máte nějakou,
která je nejoblíbenější? Podíváme se na knížku
pod drobnohledem…

Knihy a vše, co se (d)o nich vejde

Písmenka

Šifrovačka v knihovně

Povídání o písmenkách pro předškoláky
a prvňáčky.

Vyzkoušejte si různé druhy tajného písma
v bojovce šiframi přímo nabité! Dokáže tvůj tým
vyluštit celou tajenku?

Z pohádky do pohádky

Jaká je nejtěžší kniha? Kolik stran má ta nejdelší
knížka v knihovně? Kdo knihy píše, kdo do nich
kreslí a jak se vyrábí?

Povídání o pohádkových postavách a jejich
vlastnostech. Jaké pohádkové postavy děti
znají? Které mají nejraději? Předčítání
z pohádkových knížek, hry a kreslení.

Písmo a kaligrafie

Večerníčky

Pohádkové povídání

Beseda o nejznámějších Večerníčcích. Pro malé
i velké. Každý je má rád.

Jak se psalo za starých časů: Z čeho vzniklo
písmo? Jak psaly různé národy? Může se
z písma stát umění?
Jaký je rozdíl mezi lidovou a klasickou
pohádkou? A co je pohádka moderní? Jaké
pohádkové autory znáte?

Rýmování
…co nebude vůbec o rýmě. Bude o básnění.
A říkankách. Kdo píše rýmy, básně a říkanky?
Jaké básničky děti znají? A dokáží vymyslet
vlastní rým?

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
Jak se vlastně pozná báseň? Jaké používají
básníci triky, aby opravdu zapůsobila? Napsat
báseň totiž není tak těžké, jak by se mohlo zdát!

Chráníme přírodu
Máte rádi přírodu? A jak jí můžeme pomoci, aby
jí bylo hezky?

Iluze a klam
Od iluze ke kritickému myšlení. Od kritického
myšlení k mediální výchově. Od slona
k reklamě na žvýkačku.

Smysly
Vyzkoušíme naše smysly. Kolik že jich máme?
Pět? Šest? A skončil by člověk na stupni vítězů,
kdyby svoje smysly porovnal se zvířaty? Jaké to
je, když člověk některý ze svých smyslů ztratí?

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.

Písmo a kaligrafie
Jak se psalo za starých časů: Jak psaly různé
národy? Může se z písma stát umění?

Šifrovačka v knihovně
Vyzkoušejte si různé druhy tajného písma
v bojovce šiframi přímo nabité! Dokáže tvůj tým
vyluštit celou tajenku?

Komiks
Jak postupovat při tvorbě komiksu? Vybereme
nebo vymyslíme krátký příběh, vyrobíme
společně scénář, zakreslíme jeho hrubou formu
do oken a pak už ho společně nakreslíme nebo
nafotíme.

Snění
Co je to snění? Co si lidé v minulosti o snech
mysleli? Co se zdálo slavným osobnostem?
Jací jsou bohové snění a kdo o nich mluvil?

Já jsem EKO, ty jsi EKO…
Jaký máme vztah ke svému okolí? Zjistíme,
odkud k nám věci přicházejí a co se s nimi
stane, když se vyhodí.

HOAX, koťátka a média
Ukážeme si a pojmenujeme několik
slavných lží internetu.

Těšíme se na Vás!

