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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.

První návštěva knihovny
MŠ – 1. ročník ZŠ
Proč existují knihovny, jak to v nich chodí
a co zajímavého v nich mohou děti najít?

Postavy a příběhy z večerníčků
MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Knižní předlohy, oblíbené i méně známé
postavy z televizních večerníčků.

Básničky pro kluky a holčičky
2. – 3. ročník ZŠ
Je básnička všechno, co se rýmuje? Může
být báseň legrační? Kolik je říkanek
o zvířatech?

Josef Čapek
2. a 3. ročník ZŠ
Seznámení s malířem, autorem Povídání
o pejskovi a kočičce.

Astrid Lindgrenová
2. a 3. ročník ZŠ
Co všechno mají společného Pipi, Ronja
a Děti z Bullerbynu? Pojďte hledat skutečné
příběhy, podle kterých vznikaly knížky!

Ondřej Sekora
2. a 3. ročník ZŠ
Ferda jako nejslavnější mravenec a jiné,
veskrze pravdivé zprávy z říše hmyzu.

Velikonoce
pro 3. – 4. ročník ZŠ

Vánoce
pro 3. – 4. ročník ZŠ

Příběhy dětí s postižením
3. – 5. ročník ZŠ
Žijí mezi námi, co můžeme udělat pro to, aby
žily s námi? Co dokáží i přes svůj handicap?
Literární hrdinové, kterým osud nepřál.

Co je to pověst?
4. – 5. ročník ZŠ
Jak vznikají pověsti a o co se zasloužil Alois
Jirásek. Seznámení se Starými pověstmi
českými.

Eduard Štorch
4. – 5. ročník ZŠ
Život lidí v pravěku, příběhy Lovců mamutů.

Encyklopedie
4. – 5. ročník ZŠ
K čemu slouží, co všechno v nich můžeme
najít a jakým způsobem s nimi pracujeme.

Řecké báje
5. ročník ZŠ
Příběhy z řecké mytologie poutavě
převyprávěné Eduardem Petiškou.

Po stopách českých literátů
5. ročník ZŠ
Příprava na přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia.

