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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.

Jak to chodí v knihovně?

Pohádky a pohádkáři

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ

Co všechno knihovna nabízí? Jak se do
knihovny zapsat? Jaká jsou pravidla jejího
fungování? Jak se hledá v katalogu? Jak se
zorientovat v knihovním fondu? Odpovědi
na tyto a další otázky jsou náplní úvodní
besedy o knihovně. Pro MŠ doplněno
o ukázky z knih.

Pražské pověsti

Co je to kniha?
1. a 2. stupeň ZŠ

Kdy a jak vznikla kniha? Kdo jako první
začal knihy psát a o čem byly? Uměli
odjakživa vždycky
všichni číst? Seznámení s literárními žánry
a další zajímavosti.

Zprávy z Olympu a Odysseovo
putování
5. – 7. třída

Co je mýtus? Jaké známe řecké báje? Typy
mytologických postav, nejznámější z nich.
Ukázka vztahu bohů a lidí na příběhu o
Odysseovi.

Povídání o pohádkách, o jejich základním
rozdělení (na lidové, moderní, zvířecí,
kouzelné apod.), o sběratelích a autorech
pohádek (B. Němcová, K. J. Erben,
H. Ch. Andersen, a další). Čtení ukázek.
1. a 2. stupeň ZŠ

Co je to pověst, čeští autoři pověstí,
seznámení s pražskými pověstmi a čtení
ukázek.

Co je to poezie?
1. a 2. stupeň ZŠ

Povídání o básničkách, jak vznikají, musí se
vždycky rýmovat? Čtení ukázek, zkoušení
vytvářet rýmy.

Vánoce a Velikonoce
1. stupeň ZŠ

Seznámení s tradicemi a lidovými zvyky
a případně slavením svátků ve světě.

Povídání o známých autorech
1. a 2. Stupeň ZŠ

Zajímavosti o autorech pohádek pro děti,
seznámení s jejich nejznámějšími knihami,
čtení ukázek, čeští i zahraniční spisovatelé:
 Astrid Lindgrenová a (nejen) Pipi
Dlouhá Punčocha
 Antoine de Saint Exupéry – Kdo je Malý
princ?
 Bratři Čapkové – mistři pohádek
 Ondřej Sekora a jeho příběhy z hmyzí
říše

Máme rádi večerníčky
MŠ a 1. stupeň ZŠ

Povídání o nejznámějších večerníčcích.
Jaké máme nejradši?

Strašidla, příšery a bájná zvířata
1. a 2. stupeň ZŠ

Které druhy strašidel známe? Kde žijí a co
nám mohou provést? Můžou být i hodná
strašidla? Věříte v bájné příšery a zvířata?

Těšíme se na Vás!

