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Pokud není uvedeno jinak, je délka trvání pořadu cca 1 vyučovací hodina (45 min).

NABÍDKA BESED A LITERÁRNÍCH POŘADŮ:
O mořské mateřské školce
MŠ
Alois Mikulka: O mořské mateřské školce. V příběhu se podíváme do školky, kam chodí
děti námořníků, plavou, loví ryby a řeší velrybabí hádanky.

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
MŠ, 1. třída
Známý příběh převedený do dramatizované podoby, děti si celý příběh odehrají jako divadelní
představení.

Krtek a raketa
MŠ, 1. třída
Chcete si s krtkem cvrnknout kuličkou, vyletět raketou až k mrakům a dostat se na Ostrov
mušlí? Pak neváhejte a přijďte si příběh zahrát a prožít do knihovny.

Poprvé v knihovně
MŠ, 1. – 3. třída ZŠ
Proč máme knížky rádi? Jak vlastně taková knížka přijde na svět? Dá to docela práci, a proto
je fajn naučit se ke knížkám pěkně chovat. A na závěr si povíme, jak se v knihovně
nepoztrácet.

Z pohádky do pohádky
MŠ, 1. – 4. třída ZŠ, doba trvání: 60 minut
Kdo by se nechtěl podívat do pohádky? Dnes v knihovně se do
ní dostaneme všichni. Čeká nás napínavé i legrační putování
za záchranou princezny. O záludné úkoly nebude nouze a
věřte, že pan král k nám bude na konci štědrý.
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Prahou kráčí lev
1. – 2. třída ZŠ
Alena Ježková: Prahou kráčí lev. Projdeme se po Praze v doprovodu Davida a Modropírka,
zahrajeme si písničku na kostelní zvony, proskáčeme se na kočičích hlavách, pozdravíme
domovní znamení a nakonec doletíme na Staroměstské náměstí k Orloji.

Příběhy malého Františka, Sísa Kyselá, …
1. – 2. třída ZŠ
Příběhy ze školního prostředí – Příběhy malého Františka, Sísa Kyselá, … o tom, jak se
nesnadno najdou kamarádi, o odlišnostech, šikaně, …

Ilustrátoři dětských knih
1. – 3. třída ZŠ
Na téhle besedě se dozvíte, jak pan Miler na Krtečka
přišel, jaká všechna zvířátka měl doma pan Sekora a
nejen to. Zkusíte si, jaké je to být ilustrátorem.

Slovíčka a básně hladí duši krásně
1. – 4. třída ZŠ
Kdy jste slyšeli svou první básničku a jak vlastně takovou báseň můžeme poznat? Jak vypadá
básník a co má vlastně v hlavě? Dá se vymyslet báseň opravdu na všechno? Dokážete si
představit báseň, která vypadá jako bochník chleba? Vydáme se spolu do světa veršů a
fantazie. A zkusíme si i složit báseň vlastní.

Pražské pověsti
1. – 5. třída ZŠ
Pojďte se s námi projít starou Prahou. Je plná strašidel a nadpřirozených bytostí. Dozvíme se
třeba, jak to skutečně bylo se stavbou Karlova mostu a k čemu sloužila a jak vznikala
domovní znamení. Pokusíme se vypátrat kořeny některých příběhů. Trochu se možná
budeme bát, ale určitě se i zasmějeme.

Iva Procházková – Jožin jede do Afriky, Kryštofe neblbni a slez dolů, Únos
domů
1. – 5. třída ZŠ
Dětské potíže (nemoc, strach, rodinné problémy) očima dětí.

Jak se žije s postižením
2. – 5. třída ZŠ, doba trvání: 90 minut
Jak se člověk stane postiženým? A v čem jsou postižení jiní a v čem naopak stejní jako zdraví
lidé? V naší besedě se dozvíte, na co je invalidní vozík, bílá hůl či stroj na Braillovo písmo.
Děti si vyzkouší znakovou řeč i chůzi s bílou holí. Interaktivní beseda, jejímž účelem je
probouzet v dětech tolik potřebnou empatii a pozornost ke svému okolí.

Severští autoři dětských knih
2. – 5. třída ZŠ
Kde vlastně ten sever máme hledat na mapě? Jak může spisovatele ovlivnit místo, kde žije a
píše? Představíme si nejznámější severské autory a dozvíme se o nich různé zajímavosti.
Věděli jste například, že Astrid Lindgrenová lezla ještě v 70 letech po stromech nebo že
Jostein Gaarder vystudoval filozofii? A kdo že to napsal ty úžasné Mumínky?
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Škola Malého stromu
3. – 5. třída ZŠ
Příběh malého indiánského chlapce, vyrůstajícího po smrti rodičů u svých prarodičů, žijících
osaměle v horách. Co víte o životě, myšlenkách a ideálech amerických Indiánů? Víte, že
stromy mluví? Víte něco o smíchu a slzách v lidském srdci? Začtěte se do Školy Malého
stromu a pochopíte pozoruhodnou jednotu člověka, přírody, …
Pojďme se blíže seznámit se čtivou a emocemi naplněnou knížkou, která se stala bestsellerem,
byla přeložena do mnoha světových jazyků a byla předlohou stejnojmenného filmu.

Roald Dahl a David Wallliams
3. – 5. třída ZŠ
Co mají oba autoři a jejich příběhy společného? Černý humor, dětsky přímý pohled na
dospělé a jejich svět, příběhy outsiderů, kteří se mohou stát hrdiny.

Domov pro Marťany, Středa nám chutná, Pět minut před večeří
3. – 5. třída ZŠ
O hendikepu a jiných odlišnostech, o kterých se „nemluví“, natož píše.

Děvčátko Momo a ukradený čas
6. – 7. třída ZŠ
Kdo jsou to šedí muži a jak nám kradou čas? A kdo je Momo a jak se jí podaří náš čas
zachránit? Zamyšlení nad naším časem, jak ho chceme co nejlépe využít, jakými činnostmi ho
vyplníme je stále naléhavé, zvláště v dnešní uspěchané době.

Detektivem v knihovně
6. – 7. třída ZŠ
Co dělají knihovníci, když "čistí hrabátko"? Jak najdu v regálech
knížku, kterou potřebuji do školy? Kde si můžu v knihovně
zahrát deskovky? Na tyto a další otázky naleznou děti odpovědi
během hry na detektiva, při které se interaktivní formou seznámí
se základní knihovnickou terminologií a naučí se orientovat ve
fondu knihovny.

Jak se píše referát
6. – 7. třída ZŠ
Během besedy si děti zopakují, jak správně přistoupit k tvorbě referátu – od počáteční metody
brainstormingu a myšlenkových map, přes výběr relevantních informačních zdrojů a tvorbu
osnovy, až po sepsání vlastního textu a závěrečné práci s citacemi. Společně si pak připravíme
osnovu referátu, který lze dokončit v rámci školní výuky.

Nebezpečí virtuální komunikace
6. – 7. třída ZŠ
Kolik ti je let? Kde bydlíš? Kdo tě doprovází do školy? Už jste se někdy setkali s podobnými
otázkami od člověka, kterého jste neznali? A co jste mu řekli? Beseda dětem interaktivní
formou připomene nebezpečí virtuální komunikace na sociálních sítích a inspiruje je k
zamyšlení nad zveřejňováním soukromých informací.

3

Odkaz malého prince
6. – 8. třída ZŠ
Věčný příběh malého prince (A. de Saint-Exupéry), který se na poušti setká s letcem a
vypráví mu o své planetě. S kým se setká na planetě Zemi a pochopí tajemství přátelství?

Příběhy nám pomáhají aneb jak na problémy
6. – 9. třída ZŠ
Drogy, domácí násilí, šikana, anorexie, bulimie, tabu, o kterých se moc nemluví, ale zato píše.

Komiks
6. – 9. třída ZŠ
Čtete rádi komiksy? Pak je tato beseda pro vás ta pravá. Nejen že se dozvíte spoustu
zajímavostí o historii, typech a tvorbě komiksu, ale na závěr besedy si i sami zkusíte
komiks vytvořit.

Sci-fi a fantasy literatura
6. – 9. třída ZŠ, SŠ
Vznik a vývoj sci-fi a fantasy a nejznámější představitelé tohoto žánru.

Stolní hry a jak se je naučit
6. – 9. třída ZŠ, SŠ, doba trvání: 90 minut
Nikomu z nás se nechce číst nesrozumitelné návody, nudné kupní smlouvy a nekonečně
dlouhé příbalové letáky. Přesto se s nimi v běžném životě setkáváme takřka na každém kroku,
ať už si kupujeme nový mobilní telefon nebo uzavíráme cestovní pojištění před dovolenou.
Během této besedy se interaktivní formou za pomoci pravidel stolních deskových her
naučíme, jak efektivně a rychle porozumět přiloženým návodům a jim podobným
dokumentům. A tyto hry si pak i na místě zahrajeme!

K. J. Erben – Kytice
8. – 9. třída ZŠ, SŠ
Cílem besedy je zábavnou formou navázat na výuku ve škole a rozvinout znalosti, které děti
získaly v hodinách českého jazyka a literatury. Využijeme metody skupinového rychločtení,
čtení s porozuměním, řízené diskuse a práce s pracovními listy. Zároveň si vyzkoušíme, jak
vyhledávat potřebné informace pomocí databází MKP.

Citace – jak na ně?
9. třída ZŠ, SŠ
Beseda je určena žákům vyšších ročníků ZŠ a studentům SŠ
a zaměřuje se na správné užití citací v odborných pracích. Na
základě ukázek se žáci a studenti seznámí s doporučenou citací
nejenom z knih, ale i z časopisů, webových stránek a dalších
informačních zdrojů. Na závěr si svoje znalosti sami vyzkouší
při vyplňování pracovních listů.
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