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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 + 1. stupeň ZŠ:
Zvědavá opička
1. ročník ZŠ
Seznámení s knihami a s knihovnou.
Zábavnou formou motivujeme děti k četbě
a pravidelným návštěvám knihovny.
Doba trvání: 30 minut

Jaké je to v knihovně
2. – 5. ročník ZŠ
Seznámení s knihovnou, co nabízíme, jak
se zapsat, jak využívat elektronický
katalog a co se dozvíme na webových
stránkách MKP
Doba trvání: 45 minut

Pohádky
2. – 3. ročník ZŠ
Povídáme si s dětmi o tom, co je to
pohádka, o základním rozdělení pohádek
(pohádka lidová a moderní, pohádky
zvířecí, kouzelné atd.), o sběratelích
i autorech a o tom, že pohádky nemusí být
jen pro děti a co všechno mohou
poskytnout svému posluchači či čtenáři
i v dnešní uspěchané době
Doba trvání: 45 minut

Pověsti o Praze
3. – 4. ročník ZŠ
Při tomto vyprávění se děti mohou setkat
s více či méně známými nadpřirozenými
“spoluobyvateli“ Prahy. Lze přizpůsobit
i dětem mladším či starším.
Doba trvání: 45 minut

Staré řecké báje a pověsti
5. ročník ZŠ
Seznámení s řeckou mytologií,
nejvýznačnějšími řeckými bohy, antickými
bájemi. Literární ukázky.
Doba trvání: 45 minut

Pro 2. stupeň ZŠ:
Seznámení s knihovnou.
Knihovna jako zdroj informací.
6. – 9. ročník ZŠ, 1. ročníky SŠ
Děti jsou seznámeny s knihovnou a jejími
službami, s elektronickým katalogem,
s webovými stránkami MKP.
Doba trvání: 60 minut

Historie Vysočan
6. – 9. ročník ZŠ
Děti se zábavnou formou seznámí s
historií čtvrti, ve které žijí či studují, mohou
si prohlédnout historické fotografie a
využít pramenů, které nabízí fond naší
knihovny.
Doba trvání: 60 minut

