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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
Pravidelná
setkání
knihami
s osobnostní a sociální
nebo nad
multikulturní
výchovou.
V
případě
MŠ
a
1.
stupně
ZŠ
se
často
soustředíme
i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
MŠ, 1 a 2. st. ZŠ a střední školy
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
Objevování
radosti ze čtení, vyprávění
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
amožností
rozvíjení
komunikačních
schopností
prvky projektového vyučování.

Knihovna je kamarád
MŠ, 1. st. ZŠ
Provedeme děti knihovnou, seznámíme je
zábavnou formou s fondem knihovny,
popovídáme si o možnostech půjčování
knih domů a ukážeme dětem, jak na to.

Z pohádky do pohádky
MŠ, 1. ročník ZŠ
Klasická a moderní pohádka, pohádkové
postavy, prostředí a rekvizity. Svět české
a světové pohádky, pohádka a skutečnost.

Zvířecí hrdinové
MŠ, 1. st. ZŠ
Josef Lada znal dobře svět zvířat. Nejen
o kocouru Mikešovi a jeho přátelích.
Formou interaktivní hry poznají děti Ladovy
veselé učebnice. S Ondřejem Sekorou se
vydáme za šikulkou Ferdou a truhlíkem
Pytlíkem, pobaví nás kuře Napipi a čmelák
Aninka.

Jak jsme vyrostli s kamarádkou
knihou
1. a 2. ročník ZŠ
Cyklus pořadů pro nejmenší čtenáře
zaměřený na podporu čtenářství je
zakončen Pasováním na rytíře/rytířku
čtení.

Ilustrátoři dětských knih
MŠ, ZŠ, SŠ
Děti se naučí poznávat nenapodobitelný
rukopis předních českých ilustrátorů
A. Borna, J. Čapka, M. Nesvadby,
K. Svolinského, J. Trnky a H. Zmatlíkové.
Pořad je doplněn poznávací soutěží.

Současná literatura pro děti/ Čtení
na prázdniny
MŠ, ZŠ, SŠ
Do kufru i do batohu přibalme si všichni
knihu! Zábavné čtení na prázdniny,
o kterém nám většinou ve škole neřekli,
aneb co v čítance nebylo, aby nás to
bavilo. Najdou děti v hromadě knih tu svoji
oblíbenou? Zábavné povídání
o prázdninovém čtení přizpůsobíme věku
dětí.

Barrandov a okolí
1. st. ZŠ
Děti poznají okolí místa, kde chodí do
školy. Seznámí se zábavnou formou se
zeměpisnými reáliemi, památkami
a pověstmi, které se k místu vážou.
Zamyslí se nad prostředím, ve kterém žijí
a připomenou si význam slova „ekologie.

Vždyť trocha poezie nikoho
nezabije…
MŠ, ZŠ, SŠ
Veselé i poetické setkání s tvorbou
českých básníků pro každý věk. Víte co je
to limerik, nonsens a dokázali byste ho
sami vytvořit? My to děti naučíme. Čteme
nejen E. Fryntu, P. Nikla, J. Skácela,
P. Šruta, J. Vodňanského, J. Žáčka, ale
i další české básníky bez ohledu na dobu
a věk.

Iva Procházková
1. st. ZŠ
Setkání nad dílem Ivy Procházkové
zůstane dětem dlouho v paměti. Seznámí
se s neobyčejným životním příběhem
autorky neobyčejných knížek pro děti.
Příběhy se dotýkají dětských trápení
a autorka s velkým porozuměním nachází
jejich nevšední řešení. Děti si vyzkoušejí,
jak se kreslí obrázky do dětských knih
a popovídají se o svých přáních.

Báje, pověsti, bajky
1. a 2. st. ZŠ
Setkání s bohy a hrdiny starých bájí, nejen
antických. Staré pověsti české nenapsal
jen Alois Jirásek. Bajky Ezopa, La
Fontaina, Krylova pro zábavu i poučení.

Dětští hrdinové
1. a 2. st. ZŠ
Setkání nad příběhy dětí z různých
prostředí, dob, zemí, veselá i smutná
vyprávění Od Káji Maříka k Boříkovi,
Čendovi, Alešovi a Bohouškovi byla dlouhá
cesta s mnoha podobami hrdiny. Dětský
hrdina v proměnách času. Popovídáme si
s dětmi o jejich hrdinech.

Humor v literatuře pro děti
1. a 2. st. ZŠ, SŠ
Společně se zasmějeme nad knihami
A. Mikulky, M. Macourka, V. Steklače,
Z. Svěráka a dalších autorů, kteří berou
život s úsměvem.

Setkání s Boženou Němcovou

Dobrodružství fantazie

1. st. ZŠ
Hrané setkání s nejslavnější českou
spisovatelkou. Vyprávění B. Němcové
o dětství, nelehkém životě, tvorbě a smrti
je přizpůsobené věku diváků. Hlavní téma
pohádky, nebo Babička a povídky.

4. – 9. ročník ZŠ
Kdo by nechtěl být lovcem mamutů,
indiánským náčelníkem, Robinsonem,
uskutečnit cestu do středu Země, proletět
se balónem, nebo brázdit světové oceány
pod hladinou v ponorce? Necháme se
unést příběhy E. Štorcha, K. Maye,
J. V. Plevy. Projdeme celý svět v úžasném
díle J. Verna.

Vesmír
1. st. ZŠ
Velmi oblíbený pořad o hvězdách,
znameních zvěrokruhu, planetách,
astronomii a astronautice zpracovaný
formou kritické- ho myšlení je doplněný
zábavným kvizem.

Z české vlastivědy
1. st. ZŠ
Tento pořad připravujeme na klíč po
dohodě s pedagogem. Karel IV., Jan Hus
a jeho doba, Rudolf II., Marie Terezie a
Josef II., Třicetiletá válka, nebo jiné téma.
Děti pracují s naučnou literaturou, na konci
pořadu je pro ně připraven historický
rychlotest.

Bratři Čapkové, Josef a Karel
ZŠ, SŠ
Bohatý život a dílo milovníků zahrady, psů,
koček, dětí a všech dobrých lidí v pořadu
pro každý věk. Experiment profesora
Rousse v praxi. Dášeňka, Pudlenka,
pejsek a kočička, Lotrando, Zubejda,
Tlustý pradědeček a další
nezapomenutelné postavy z pera slavných
bratrů.

Co je to, když se řekne…

Karel Poláček

ZŠ, SŠ
Sodoma a Gomora, Lotova žena, Achillova
pata, Damoklův meč, Newtonovo jablko.
Podobná přirovnání nás provázejí na
každém kroku, naučíme se jim rozumět.

ZŠ, SŠ
Málokdo ví, že Karel Poláček napsal pro
děti jen jednu knížku. Chcete vědět, která
to je? Nejen o ní, panu Načeradci,
Michelupovi a jeho motocyklu, Hostinci
u kamenného stolu, ale také o dětství na
malém městě, které Poláček zachytil
v knize Bylo nás pět. O krásném životě
a smutném konci jednoho z nejlepších
českých spisovatelů.

Český rok
MŠ, ZŠ, SŠ
Roční období v naučné literatuře, beletrii i
poezii. Vysvětlíme si pranostiky a seznámíme se s hlavními svátky. Připomeneme
si lidové zvyky spojené s obdobím
Velikonoc a Vánoc.

Golem a jiné židovské pohádky
a pověsti
ZŠ, SŠ
Povídání a čtení ze židovských pohádek
a pověstí je doplněno o seznámení
s židovskými zvyky a reáliemi. Svátky,
kalendář, tradice a další zajímavosti.

Vyznáme se v náboženství?
ZŠ, SŠ
Děti se seznámí se základními znaky
judaismu, křesťanství a islámu. Vysvětlíme
si, co to znamená, když se řekne bible,
korán, kostel, synagoga, mešita, farář,
rabín apod. Přečteme si některé
z biblických příběhů a pokusíme se
vysvětlit některá známá biblická přirovnání.

Informační zdroje
ZŠ, SŠ
Práce s katalogem, vyhledávání ve fondu
jiných poboček, seznámení s jednotným
informačním systémem MK, orientace na
webu MK. Pro menší děti je pořad doplněn
testem malého knihovníka

Procházka Prahou
ZŠ, SŠ
Projdeme se s dětmi po Pražském hradě,
Malé Straně, Starém Městě a Vyšehradě,
navštívíme nejznámější pražské památky,
potkáme se s pražskými strašidly
a seznámíme děti s některými pražskými
pověstmi.

Spisovatelky, které rozumí
dětským trápením
ZŠ, SŠ
Povídání o tom, že každodenní život
nepřináší dětem jen samé radosti, ale také
starosti a trápení. V knihách předních
českých spisovatelek P. Braunové,
I. Březinové, H. Doskočilové, M. Drijverové
a I. Procházkové nacházíme porozumění.

Po dohodě s pedagogem lze zpracovat i
jiné téma, které není v nabídce!
Těšíme se na Vás!

