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www.mlp.cz/skoly
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.

Jak to chodí v knihovně?

Velikonoce

1. stupeň ZŠ
Co to je knihovna? Co je knihkupectví
a antikvariát? Co všechno knihovna poskytuje
svým čtenářům? Za jakých podmínek se lze
zapsat do knihovny? Jak se knihovna člení a
jak se vyhledává v on-line katalogu? Odpovědi
na tyto a další otázky jsou náplní úvodní
besedy o knihovnických službách.
Čas: 30 minut

1. – 6. ročník ZŠ
Seznámení s velikonočními tradicemi a zvyky.
Prolínání církevních a pohanských zvyků. Jak
se Velikonoce vypočítávají? Které zvyky v
tomto období dodržujete? Co se Vám na nich
líbí/nelíbí? Pro tvořivé ruce ukázky z knížek.
Čas: 40 minut

Knížky máme rádi, s knihovnou
jsme kamarádi
MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Vyprávění o bytostech, které řádí v knihovně.
Zábavnou formou se děti dozvědí, jak
zacházet s knihou. Řazení knížek, jak
knihovna funguje. Srovnání knihovny a
knihkupectví. Rozdíl mezi knihovnou a domácí
knihovničkou.
Čas: 30–45 minut

Ondřej Sekora – sportovec
1. – 5. ročník ZŠ
Život a dílo autora. Sekora – sportovní
redaktor, protiválečný karikaturista, spisovatel
a ilustrátor. O ragby. Ferdův slabikář (pro
nejmenší). Jaké vlastnosti hrdinů Sekorových
knih se Vám líbí/nelíbí? O hmyzí říši, jak nás
může inspirovat?
Čas: 30 minut

Josef Lada dětem
2. – 4. ročník ZŠ
Život a dílo spisovatele a ilustrátora. Příhody
z Ladova dětství. Co Josefa Ladu v práci
inspirovalo? O přátelství s Jaroslavem
Haškem. Ukázky z knížek.
Čas:: 30 minut

Proč máme rádi pohádky?
2. – 9. ročník ZŠ
Má každá pohádka dobrý konec? Čeští
i světoví pohádkáři. Pohádkové postavy, jejich
dobré i zlé vlastnosti. Poznáváme se v nich?
Srovnání pohádek z celého světa s českými
pohádkami.
Čas: 30–40 minut

Seznámení s knihovnou
2. stupeň ZŠ, 1. – 2. ročník víceletého
gymnázia
Co všechno knihovna svým čtenářům nabízí?
Výhody registrace. Pravidla fungování
knihovny. Dostupnost databází. Jak se
v knihovně orientovat, řazení knížek,
vyhledávání titulů v on-line katalogu.
Čas: 30 minut

