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Délka pořadu je cca 45 – 60 minut
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.
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.

NABÍDKA PRO 2. stupeň ZŠ
Nebojte se knihovny

Mýty, legendy, pověsti
(D. Křížová a Jana Gajdácsová)

Seznámení s Městskou knihovnou v Praze
(síť poboček, jeden průkaz, vracení
kdekoliv, rezervace…) Pobočka Smíchov
od A do Z: Akce, kluby, soutěže, praktické
ukázky vyhledávání v elektronickém
katalogu i v regálech, vyplnění přihlášky,
podmínky Zápisu

Pojďme se smát
(D. Křížová)
Představení humoristických knížek pro
starší děti vydaných v posledních pěti
letech – Deník malého poseroutky, Babička
drsňačka, Doctor Proctor, Temný pán,
Deník mimoňky a další.

Poznáváme knihy
(D. Křížová)
 Kniha a její podoby – praktické
porovnání odlišností různých vydání stejné
knihy
 Pohádka – klasická, moderní, autorská

 Václav Cibula – Pražské pověsti
(D. Křížová)
 Eduard Petiška – Staré řecké báje
a pověsti (D. Křížová)
 Golem a jiné židovské pověsti
(D. Křížová)
 Alois Jirásek – Staré pověsti české
(D. Křížová)
 Epos o Gilgamešovi (D. Křížová)
 Světová mytologie – úvod do
mytologie, rozlišení jednotlivých pojmů
a společné prvky mýtů (J. Gajdácsová)
 Starší a Mladší Edda – severská
mytologie a svět Vikingů (J. Gajdácsová)
 Indická mytologie – Mahabharáta,
Rámájana a další (J. Gajdácsová)
 Egyptská mytologie (J. Gajdácsová)
 Král Artuš a rytíři kulatého stolu
(J. Gajdácsová)

Krásná a slavná

TABU je to, o čem se nemluví

(D. Křížová)

(D. Křížová)

Verše o Praze, Co vyprávěly staré pražské
domy.

 2. sv.válka očima dětí a mladých lidí –
Bezděková: Říkali mi Leni, E.Pergner: Děti
s cedulkou,
 Deník Anny Frankové
 Co vlastně ti nevidomí dělají? (kolektiv
autorů) – svět očima nevidomých
 Hanin kufřík (LEVINE, Karen) –
interaktivní pořad, tvořivé přiblížení tématu
holocaustu

Na vlnách dobrodružství
(D. Křížová)
Seznámení s autorem a jeho tvorbou –
ukázky a práce s textem
 Jack London – Bílý tesák a další
 Mark Twain – Tom Sawyer
a Huckelberry Finn
 R. L. Stevenson – Ostrov pokladů
 Jonathan Swift – Gulliverovy cesty
 Jaroslav Foglar
 Rudyard Kipling – Mauglí
 Arthur Ransome – série o Vlaštovkách
a Amazonkách (J. Gajdácsová)

Známé i neznámé průkopnice
literatury
(J. Gajdácsová)
Od starověku do 18. století

Literatura 20. století
(D. Křížová)
Seznámení s autorem a jeho
tvorbou – ukázky a práce s textem
 Saint Exupéry, Antoine – Odkaz
Malého prince
 George Orwell
 Ernest Hemingway
 Karel Poláček
 Bratři Čapkové
 Česká moderna – Karel Hlaváček,
Antonín Sova

Těšíme se na Vás!

