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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.

Strašidla a strašidelné příběhy

Velikonoce u nás a ve světě

MŠ a 1. ročník ZŠ
Beseda a povídání s dětmi o strašidlech
a nejen o nich. Seznámení těch nejmenších
s knihovnou. Součástí besedy je i menší
výtvarná dílnička, kde si děti mohou
namalovat své vlastní strašidlo.

1. i 2. stupeň ZŠ
Beseda o významu Velikonoc. O zvycích
známých i zapomenutých. Jak slaví
Velikonoce jinde ve světě.

Astrid Lindgrenová
1. ročník ZŠ
Vyprávění o životě a díle

Pohádky – nepohádky z celého
světa

Vánoce u nás i ve světě
1. i 2. stupeň ZŠ
Beseda o významu Vánoc. Jak Vánoce
slavili naši předci a jak je slavíme my.
Vánoční zvyky známé i méně známé. Jak
slaví Vánoce jinde ve světě.

Báje a pověsti

1. stupeň ZŠ
Beseda o vzniku pohádek a o tom, jaké jsou
a jak se liší pohádky u různých národů světa.

3. – 5. ročník ZŠ
Co je to báje? Co je to pověst? Jak se liší
pověsti české od pověstí jiných národů.

Jak to chodí v knihovně.
Knihovna jako zdroj informací.

Jan Werich a Fimfárum

1. i 2. stupeň ZŠ
Co všechno knihovna nabízí? Jak se do
knihovny zapsat? Jaká jsou pravidla jejího
fungování? Jak si najít titul v elektronickém
katalogu Koniáš? Odpovědi na tyto a další
otázky jsou náplní úvodní besedy
o knihovnických službách.

Čtecí inspirace
1. i 2. stupeň ZŠ

Seznámení s novými a zajímavými
knihami.

5. ročník ZŠ
Seznámení s životem a dílem této osobnosti
české kultury. Převážně věnované knize
netradičních pohádek Fimfárum.

Asterix a Obelix
Oddechová beseda o komiksovém
fenoménu.

Fantasy a sci-fi literatura
2. stupeň ZŠ
O vzniku a vývoji tohoto literární žánru.
Seznámení s „nejproslulejšími“ autory a díly

Těšíme se na vás!

