Ústřední knihovna
Úsek služeb dětem a mládeži
Mariánské náměstí 1, Praha 1
Mgr. Jitka Řeháková – vedoucí úseku
Tel: 222 113 341, 342
rehakovj@mlp.cz., www.mlp.cz
Besedy se konají v úterý, středu, ve čtvrtek
a v pátek od 10 hod. a trvají cca 45 min.

Nabídka akcí pro základní školy
Také ve školním roce 2014/2015 bychom Vás rádi seznámili s nabídkou akcí
pořádaných pro základní školy.

1. Exkurze: seznámení s knihovnou, orientace v knihovně, ukázka vyhledávání
v elektronickém katalogu knihovny, exkurze po všech úsecích Ústřední knihovny MKP – koná
se ve dnech: úterý, středa, čtvrtek, pátek, vždy od 8.30 hodin
2. Tematické besedy: povídání o knihách, autorech, ilustrátorech.
Při besedách využíváme metody Kritického myšlení, zaměřujeme se
na rozvoj klíčových kompetencí dětí (a to nejen kompetence k učení
a jazykové, ale i kompetence komunikativní, k řešení problémů…). Besedy se
konají v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 10 hodin, každá trvá přibližně
45 minut. Vybírat je možno z přiloženého seznamu témat, případně se předem
domluvit o přípravě besedy na Vámi navržené téma.
3. Knihovna jako zdroj informací (Informační výchova)
Hlubší seznámení se službami knihovny. Základní orientace ve světě informací,
pravidla bibliografické citace. Bezpečnost na internetu, problematika digitální
stopy.
Pro 2. st. ZŠ. Koná se ve dnech: čtvrtek, pátek od 10.00 hod.
4. Hodina v knihovně – nabídka pro učitele všech předmětů, možnost
konkrétní vyučovací hodinu provést v knihovně za pomoci informačních pramenů
z fondu knihovny - děti samy dle pokynů učitele vyhledávají informace.
Všechny výše uvedené pořady se konají v Ústřední knihovně Městské knihovny
na Mariánském náměstí v Praze 1, v části určené dětem a mládeži (příp. v internetové
studovně), jsou organizovány bezplatně. Bližší informace je možné získat na tel. čísle
222 113 341,342, kde si také můžete objednat konkrétní termín konání akce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nabídka tematických besed pro 1. stupeň ZŠ:
Besedy se konají v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 10 hodin a trvají cca
45 min.
1. Večerníčky
Knižní podoba televizních večerníčků.
(pro předškoláky a 1. tř.)
2. Pohádky sourozenců Čapkových
Přijďte si poslechnout a hrát si s pohádkami Heleny, Josefa a Karla Čapkových.
Budeme si povídat o jejich rodném kraji, s pejskem a kočičkou uvaříme dort
a nebude chybět ani hádanka.
(pro 1. - 2. tř.)
3. Hrajeme si se slovy
Slovní skupinové hry vyžadující znalost abecedy (alespoň částečnou). Hledání
jednoduchého rýmu, skládání slov, tvoření zdrobnělin, odhalování ukrytých
slov, doplňování slov, atd. Stručné seznámení s knihovnou.
(pro 2. pololetí 1. tř. - 2. tř.)
4. První čtení a pohádky pro začínající čtenáře
aneb po jaké knížce sáhnout, když už umím číst, ale potřebuji jednodušší text
s velkými písmeny (např. knížky nakladatelství Albatros z edice První čtení, Iva
Procházková, F. Nepil a další). Klasické pohádky K. J. Erbena a B. Němcové
nebo moderní pohádky I. Březinové.
(pro 1. - 2. tř.)
5. Václav Čtvrtek
Povídání o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, o jeho díle, jeho nejslavnějších pohádkových
postavičkách a o Jičíně.
(pro 1. - 3. tř.)
6. Společenské chování
Naučme se alespoň ta nejpodstatnější pravidla společenského chování (na základě hravých
modelových situací).
(pro 1. - 5. tř.)
7. Novinky literatury pro děti a mládež
Výběr z nových zajímavých titulů české i světové literatury pro děti
a mládež ve fondu knihovny. Vyprávění o autorech, čtení ukázek (beletrie
i naučná literatura).
(pro 1. - 5. tř.)

8. Netradiční četba
Představujeme Vám zajímavé knihy - seznámení s méně známými
a přesto velice kvalitními knihami.
(pro 2. - 5. tř.)
9. Bajka v ukázkách hravou formou
Seznámení s bajkou; porozumění textu. Během besedy se děti hravou formou seznámí
s klasickou i moderní bajkou.
(pro 3. - 4. tř.)
10. Pohádky
Úvod do problematiky pohádek (charakteristika pohádek, jejich rozdělení na klasické
(kouzelné), moderní apod., pohádkové bytosti – jak ty, které vystupují v pohádkách českých,
tak ty, které jsou nám méně známé, protože vystupují v pohádkách jiných národů). Pohádky
bratří Grimmů, Ch. Perraulta, B. Němcové, K. J. Erbena, Pohádky z tisíce a jedné noci
a pod. Pohádky autorské – umělé: pohádky O. Wilda, H. Ch. Andersena, M. Macourka… (do
besedy jsou zařazeni autoři čeští i světoví).
(pro 3. - 5. tř.)

11. Pohádky dalekých krajů
Pomocí ukázek z pohádek a legend jiných národností se přeneseme
do evropských i vzdálenějších exotických zemí. Setkáme se
s pohádkovými postavami, které z českých pohádek neznáme
(např. se sultány, džiny atd.) a poztráceným postavám pomůžeme najít cestu zpět do jejich
příběhu.
(pro 2. - 4. tř.)
12. Astrid Lindgrenová
Uvedení do světa knížek A. Lindgrenové, seznámení s několika hlavními představiteli (Pipi,
Emil, Ronja ...).
(pro 2. - 5. tř.)
13. O stromu, který dával.
Práce s beletristickým textem, čtení s předvídáním. (na základě stejnojmenné knihy
S. Silversteina).
(pro 3. - 4. tř.)
14. Sourozenci Čapkovi
Povídání o životě a tvorbě Heleny, Josefa a Karla Čapkových,
o jejich dětství, rodném kraji a jejich pohádkách, ale i dospělosti
a o době, ve které žili.
(pro 3. - 5. tř.)
15. Knižní podoby filmu

Povídání o knížkách, jejichž filmovou podobu znají děti z kina
nebo televize.
(pro 3. - 5. tř.)
16. Veselé příběhy dětských knižních hrdinů
Pipi Dlouhá punčocha (A. Lindgrenové), Mikuláš (R. Goscinnyho) a Bořík s kamarády
(V. Steklače), ale také Dahlův Jirka s Matyldou, Colferův Vilík se všemi bratry, Kratochvílovi
Puntíkáři, Kinneyho Malý poseroutka
a další, kteří nás dovedou pobavit a rozesmát.
(pro 3. - 5. tř.)
17. Pojďte si hrát na básníky
Malé nahlédnutí do kouzelného světa poezie. Co je to rytmus, rým
a verš? Ukázky z tvorby českých básníků píšících pro děti.
(pro 3. - 5. tř.)
18. Chceme si hrát s Vámi I.
Integrace lidí s různými handicapy do společnosti. Na základě literárních příběhů se děti blíže
seznamují s dětmi s různými zdravotními postiženími (zrakové, sluchové, mentální, LMD …).
(pro 3. - 5. tř.)
19. Chceme si hrát s Vámi II.
Beseda volně navazující na besedu Chceme si hrát s Vámi I. Na základě literárních příběhů
se děti blíže seznamují s dětmi se sociálním znevýhodněním (děti z dětských domovů,
z neúplných rodin, odlišné národnosti či rasy).
(pro 3. - 5. tř.)
20. Český rok
Známé i méně známé tradice a obyčeje z odkazu našich předků v průběhu celého roku.
(pro 3. - 5. tř.)
21. Vynálezy, které změnily svět
Objevy a vynálezy všeho druhu, se kterými se setkáváme v každodenním životě, věci denní
potřeby (papír, pero, hodiny, kolo, brýle…). Stručně
o vynálezech a vynálezcích.
(pro 3. - 5. tř.)
22. I ty můžeš zachránit planetu
Životní prostředí a jak jej chránit, zajímavosti o odpadech a recyklaci, správné hospodaření
domácnosti, ekologický způsob života a ochrana všeho živého kolem nás. (dle stejnojmenné
knihy J. Winnes).
(pro 3. - 5. tř.)
23. Královská cesta (pražské pověsti a legendy)
Malá procházka po Královské cestě od Prašné brány přes Staroměstské náměstí na Karlův

most a Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Zastavíme se v kostelech, prohlédneme si zajímavé
stavby a potkáme jak historické osobnosti, tak i pražská strašidla. (Procházet se budeme jen
v příbězích, knihovnu neopustíme.)
(pro 3. - 5. tř.)
24. Pražské vršky (pražské pověsti a legendy)
V pověstech se projdeme po pražských vršcích. Navštívíme zejména Pražský hrad i jeho
blízké okolí a Vyšehrad s odskokem na Petřín.
(pro 3. - 5. tř.)
25. Ilustrace dětské literatury v ukázkách
Historie a vývoj ilustrace v knihách pro děti. Porovnávání a diskuze
o různých výtvarných pojetích ilustrací. Rozvoj estetického cítění.
(pro 3. - 5. tř.)
26. Komiks v ukázkách
Co je a není komiks, kde se vzal, jaký je jeho vývoj, atd. Jak pomocí několika jednoduchých
kroků lze snadno nakreslit vtipné kresby, vlastní tvorba.
(pro 3. - 5. tř.)
27. Dětská fantastická literatura
Interaktivní beseda věnovaná dětské literatuře s fantastickými prvky. Fantasy, sci-fi, horor.
(pro 3. - 5. tř.)
28. Pohádková dobrodružství
Interaktivní beseda seznamující s klasickými díly (Pinocchiova
dobrodružství, Alenka v kraji divů, Peter Pan, Podivuhodná cesta Nielse
Holgerssona Švédskem).
(pro 3. - 5. tř.)

29. Hovory mezi kulturami
Beseda o rozdílech mezi etniky a kulturami. Povídání o odlišnosti cizinců žijících u nás, o
jejich životě a zemi, ze které pocházejí. Na základě ukázek z knih si přiblížíme život uprchlíků
a život dětí různých kultur, jejichž sny a pohled na svět bývají v mnohém podobné.
(pro 3. - 5. tř.)
30. Řecké báje
Seznámení s pojmem mytologie, s bohy podsvětí, lásky, moře,
se slavnými hrdiny i s mytologickými stvořeními. Vyprávění o Trojské válce a Odysseově
dobrodružství.
(pro 4. - 5. tř.)

31. Zde jsou lvi
Objevné výpravy po souši i po moři. Na cestě kolem světa ve stopách dávných cestovatelů

(Marco Polo, Kryštof Kolumbus, James Cook a další).
(pro 4. - 5. tř.)
32. Pomoc, referát!
Lekce informačního vzdělávání na téma přípravy školního referátu. Žáci se zamyslí nad
tvorbou osnovy, porovnají rozdíly mezi beletristickým a naučným textem, vyzkouší si práci
s tištěnými a elektronickými zdroji, srovnají jejich výhody a nevýhody a seznámí se s pravidly
citační etiky. Lekce je připravena v souladu s metodami kritického myšlení.
(pro 4. - 5. tř.)

Nabídka tematických besed pro 2. stupeň ZŠ
Besedy se konají v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 10 hod.
a trvají cca 45 min. (pokud není uvedeno jinak).
1. Novinky literatury pro děti a mládež
Výběr z nových zajímavých titulů české i světové literatury pro děti a mládež ve fondu
knihovny. Vyprávění o autorech, čtení ukázek (beletrie i naučná literatura).
(pro 6. - 9. tř.)
2. Netradiční četba
Představujeme Vám zajímavé knihy - seznámení s méně známými
a přesto velice kvalitními knihami.
(pro 6. - 9. tř.)
3. Pomoc, referát!
Lekce informačního vzdělávání na téma přípravy školního referátu. Žáci se zamyslí nad
tvorbou osnovy, vyzkouší si různé metody kreativní práce s informacemi a seznámí se
s pravidly citační etiky. Lekce je připravena v souladu s metodami kritického myšlení.
(pro 6. - 9. tř.)
4. Vznik a vývoj písma
Jak se psalo ve světě a v Čechách v průběhu několika staletí? Povídání
o jednom z největších lidských objevů s ukázkami z vybraných knih.
(pro 6. - 9. tř.)
5. Jazyk a řeč
Rozdíl mezi jazykem a řečí, jejích vznik a historie, řeč těla, mateřský jazyk, spisovný a
nespisovný jazyk, řeč barev a květů, posunková řeč, umělé jazyky, řeč symbolů, jazyky
světa.
(pro 6. - 9. tř.)

6. Tajemství slov
Slova mají svou historii, svůj příběh. Nahlédnutí do jejich zákulisí nám přinese mnoho
zajímavých odhalení.
(pro 6. - 9. tř.)
7. Přísloví, pořekadla, pranostiky, okřídlené výrazy
Provázejí nás od dětství, jsou součástí naší národní tradice. Předávají nám moudrost našich
předků.
(pro 6. - 9. tř.)
8. Historie a vývoj českých příjmení
Každé příjmení má svůj původ a historii. Co které příjmení znamená,
na základě čeho vzniklo, od čeho bylo odvozeno? Která jsou nejčastější
příjmení v Čechách? Jaké je nejkratší a nejdelší české příjmení?
(pro 6. - 9. tř.)
9. Historie a vývoj českých křestních jmen
Průřez historií a současností křestních jmen. Nejčastěji užívaná jména, jejich různé varianty
i slavní nositelé. Lidové pranostiky, které se týkají jmen, zajímavosti i hry se jmény.
(pro 6. - 9. tř.)
10. Náboženské směry v literatuře
Víra a náboženství jsou podstatou kultury národů a velmi výrazně
se projevují právě ve slovesném umění a literatuře. Beseda
o náboženských kořenech literárních příběhů a jejich hrdinů bude doplněna čtením ukázek z
knih pro děti s duchovním obsahem.
(pro 6. - 9. tř.)

11. Hovory mezi kulturami
Beseda postavená na povídání si o rozmanitosti kultur, stereotypním chování a o tom, jaké je
to být stejný / být jiný. Aktivity, použité v průběhu besedy, byly zpracovány podle materiálů
Multikulturního centra, INEX- Sdružení dobrovolných aktivit a AFS-mezikulturních programů.
(pro 6. – 9. tř.)
12. Sourozenci Čapkovi
Povídání o životě a tvorbě Heleny, Josefa a Karla Čapkových,
o jejich dětství i dospělosti a o době, ve které žili.
(pro 6. - 9. tř.)

13. Hra na Egypt
Interaktivní beseda. První část stručně přibližuje historii a život ve Starověkém Egyptě
(časová osa, ukázky výroby papyru a mumifikace). Ve druhé části žáci vyhledávají
informace v knihách (pracovní listy).
Na závěr shrnutí získaných poznatků hrou Pravda nebo lež.
(pro 6. – 7. tř.). Doba trvání lekce – cca 1,5 hod.

14. Královská cesta (pražské pověsti a legendy)
Malá procházka po Královské cestě od Prašné brány přes Staroměstské náměstí na Karlův
most a Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Zastavíme se v kostelech, prohlédneme si
zajímavé stavby a potkáme jak historické osobnosti, tak i pražská strašidla. (Procházet se
budeme jen v příbězích, knihovnu neopustíme.)
(pro 6. – 7. tř.)
15. Pražské vršky (pražské pověsti a legendy)
V pověstech se projdeme po pražských vršcích. Navštívíme zejména Pražský hrad i jeho
blízké okolí a Vyšehrad s odskokem na Petřín.
(pro 6. – 7. tř.)
16. Ilustrace dětské literatury v ukázkách
Historie a vývoj ilustrace v knihách pro děti. Porovnávání a diskuze o různých výtvarných
pojetích ilustrací. Rozvoj estetického cítění.
(pro 6. - 7. tř.)
17. Staňte se hrdinou! …dobrodružná literatura pro děti
Kdo by nechtěl zažít nějaké báječné dobrodružství. Vydejte se s naší cestovní kanceláří na
dobrodružnou cestu. Vašimi průvodci budou hrdinové součastných i klasických příběhů
tohoto žánru.
(pro 6. - 7. tř.)
18. Řecké báje
Seznámení s pojmem mytologie, s bohy podsvětí, lásky, moře,
se slavnými hrdiny i s mytologickými stvořeními. Vyprávění o Trojské válce a Odysseově
dobrodružství.
(pro 6. - 7. tř.)
19. Fantastická literatura ve zkratce (fantasy, sci-fi, horor)
Stručné seznámení s oblíbenými žánry současnosti (vývoj, stěžejní díla, ukázky, diskuze).
(pro 6. - 8. tř.)
20. Setkání u čaje s největším detektivem všech dob
Stručné seznámení s detektivním žánrem a jeho vývojem, okořeněné příchodem Sherlocka
Holmese a společné pátrání po vrahovi.
(pro 6. - 8. tř.)
21. Filozofie má zelenou
Malé filozofování o poznávání světa a místa pro člověka v něm nad knihami výjimečných
autorů Antoina de Saint-Exupéryho (Malý princ) a Josteina Gaardera (Dívka s pomeranči,
Tajemství karet, Sofiin svět, Jako v zrcadle, jen v hádance).
(pro 7. - 9. tř.)

22. Hlubiny české historie aneb Kde se vzali v Evropě Češi
Přijměte pozvání do nejranějších dějin naší země. Budeme společně pátrat po barbarských
kmenech, které naši zemi obývaly a pokusíme se zjistit, co z jejich zvyků a charakteru nám
zůstalo dodnes. K dispozici nám bude odborná literatura, záznamy nejznámějších kronikářů
i elektronické zdroje. Beseda s prvky metod kritického myšlení.
(pro 7. - 9. tř.) Doba trvání lekce – cca 1,5 hod.
23. Za ostnatým drátem
Holocaust očima dětí. Na základě příběhů pamětníků z knih Děvčata
z pokoje 28, Vyprávěj, mámo, jak to bylo, Sen, Perličky dětství a Klid je
síla, řek´ tatínek si přiblížíme nelehké osudy dětí a dospívajících
v koncentračních táborech, židovských ghettech i "běžný" život
za II. světové války.
(pro 8. - 9. tř.)
24. Návod na štěstí z časopisu
Taktiky redaktorů časopisů, kterými nás dennodenně ovlivňují. Společně se pokusíme odhalit
některé ustálené schematizující prvky lákavých barevných stran časopisů, poznat, do jaké
míry jsme ovlivnitelní a zda s námi média manipulují.
(pro 8. - 9. tř.)
25. Biblické příběhy
Netradiční seznámení s nejznámějšími biblickými příběhy. Podíváme se na zoubek
okřídleným biblickým rčením a přesvědčíme se, zda se dá díky znalosti Bible zbohatnout.
(pro 8. - 9. tř.)
26. Spisovatelé, jak je možná neznáte…
Za známými literárními díly se často skrývají dramatické osudy jejich autorů. Nahlédněme
společně do soukromí a zvyků českých i světových spisovatelů.
(pro 9. tř.)
Pokud jste si z přehledu témat nevybrali, ale máte jiný námět na vhodné doplnění výuky
v knihovně, kontaktujte nás, prosím. Pokud to bude možné (zabezpečení informačními
prameny, časové možnosti), rádi připravíme besedu na Vámi zvolené téma.
Na setkání s Vámi se těší
Knihovnice a knihovníci
Úsek služeb dětem a mládeži ÚK MKP
Tel.: 222 113 341, 342

Nabídka akcí pro střední školy
Také ve školním roce 2014/2015 bychom Vás rádi seznámili s nabídkou akcí pořádaných pro
střední školy.

1. Exkurze
Úvodní seznámení s knihovnou a jejími službami, orientace v knihovně. Vyhledávání
v elektronickém katalogu. Prohlídka všech úseků Ústřední knihovny – koná se ve dnech:
úterý, středa, čtvrtek, pátek, vždy od 8.30 hodin.
2. Knihovna jako zdroj informací (Tematická informační výchova)
Hlubší seznámení se službami knihovny. Základní orientace ve světě informací, pravidla
bibliografické citace. Vyhledávání v tištěných i elektronických informačních zdrojích si
studenti vyzkouší v rámci jednoho z připravených tematických okruhů: Antika, Středověk,
Renesance, Romantismus, Májovci, Karel Čapek, 2. světová válka, A. C. Doyle
a Sherlock Holmes.(Pokud jste si z nabízených témat nevybrali a máte jiný vhodný tip na
doplnění výuky, připravíme novou informatickou lekci dle vašich požadavků).
Koná se ve dnech: úterý, středa, čtvrtek, pátek, vždy od 8.30 hodin.

3. Tematické besedy
3.1 Spisovatelé, jak je možná neznáte…
Za známými literárními díly se často skrývají dramatické osudy jejich autorů. Nahlédněme
společně do soukromí a zvyků českých i světových spisovatelů.
3.2 Historie a vývoj českých příjmení
Každé příjmení má svůj původ a historii. Co které příjmení znamená,
na základě čeho vzniklo, od čeho bylo odvozeno? Která jsou nejčastější
příjmení v Čechách? Jaké je nejkratší a nejdelší české příjmení?
3.3 Historie a vývoj českých křestních jmen
Průřez historií a současností křestních jmen. Nejčastěji užívaná jména, jejich různé varianty
i slavní nositelé. Lidové pranostiky, které se týkají jmen, zajímavosti i hry se jmény.
3.4 Filozofie má zelenou
Malé filozofování o poznávání světa a místa pro člověka v něm
nad knihami výjimečných autorů Antoina de Saint-Exupéryho (Malý princ), Josteina Gaardera
(Dívka s pomeranči, Tajemství karet, Sofiin svět, Jako v zrcadle, jen v hádance)
a Karla Čapka (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život).
3.5. Náboženské směry v literatuře
Víra a náboženství jsou podstatou kultury národů a velmi výrazně
se projevují právě ve slovesném umění a literatuře. Beseda
o náboženských kořenech literárních příběhů a jejich hrdinů bude doplněna čtením ukázek
z knih pro mládež s duchovním obsahem.
Tematické besedy se konají ve dnech: úterý, středa, čtvrtek, pátek, vždy od 10.00 hodin.

Všechny výše uvedené pořady probíhají v Ústřední knihovně Městské knihovny na
Mariánském náměstí v Praze 1, v části určené dětem a mládeži, jsou organizovány
bezplatně. Bližší informace je možné získat na tel. čísle 222 113 341,342, kde si také
můžete objednat konkrétní termín konání akce.
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