Knihovna Letná
Milady Horákové 387/56 Praha 7

Anastázie Sedláčková
Helena Voglová
anastazie.sedlackova@mlp.cz
helena.voglova@mlp.cz
Tel.: 770 130 239
www.mlp.cz/skoly
Středy a čtvrtky mezi 9 a 11 hodinou, termíny
rezervujte min. 3 týdny dopředu.
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.

Pro MŠ

Pro 1. stupeň ZŠ

(30 – 45 minut dle potřeby)
1. – 2. třída
(45 minut)
Čárymáry, ententýky
Cestování po světě s žabákem Edou
a písničkou.

Lojzíkoviny
Knížkové hraní s prasátkem Lojzíkem
a dalšími vepříky.

Povídání o domácích zvířatkách
Řekneme si, jaká zvířátka se dají chovat
a proč, jak se k nim chovat a jak je ochočit.

Povídání o králíčcích
Vzhled, život a chování králíčků. Prozradíme,
čím se odlišují od zajíců i od sebe navzájem.

Školkové seznamovánky
První knihovní oťukávání, co do knihovny patří
a nepatří.

Knihovna nekouše!
Seznámení s knihovnou formou hravou
i dravou.

1. – 5. třída
(přizpůsobitelné, 30 – 60 minut)
Bá…snění
Exkurz do dětské poezie především
nonsenové, autoři, vlastní tvorba.

Komiksichtění
Ochutnávka z historie, průnik do principu,
komiksová dílna.

Mediální gramotnost
Jak zacházet se sociálními sítěmi a na co
si dát pozor při brouzdání internetem.

Móda dávná není divná
Středověké odívání aneb co nosili rytíři
a princezny, prezentace s praktickými
ukázkami.

Pohádkovo

Pro 2. stupeň ZŠ

Klasické, autorské, kombinované, dle
požadavku a domluvy (pro starší možná
návazná pohádková hra na principu
gamebooku, cca 2 hod).

(60 minut)

Svatí předvánoční

Kdo straší v Praze

Povídání o světcích a s nimi spojených
zvycích a tradicích, mikulášské vyrábění.

Jiné světy
Sci-fi a fantasy, rozdíly i prolínání žánrů.
Pražské pověsti.

Komiksy
3. – 5. třída
(30 – 60 minut)
Asi… asi… astrid
Dovádivé říše Astrid Lindgrenové,
kamarádění s postavami více i méně
známými.

Mumini a fini

Kolik panelů má strip? Historie komiksu,
světový a domácí komiks, povinná četba
v komiksu.

Nebojme se hororů (horory a thrillery)
Seznámení se žánry.

Mediální gramotnost
Jak se vyznat v hoaxech nebo fake news
a proč je důležité kritické myšlení.

Toulání kouzelným světem Tove
Jansonnové, krásami Finska a v doprovodu
originálních skřítků Muminů.

Pověsti našich sousedů

Ponožky do knížky

Proč se říká…

Průlet literaturou ponožkovou, českou
i světovou (Vyžaduje neříkat dětem, o čem
beseda v knihovně bude )

Interaktivní mezioborová lekce, 90 minut.
Přísloví, rčení, pranostiky.

Překlep a škraloup
Hraní s češtinou, přesmyčky, překlepy,
korektorské základy 

Roaldahloviny
Setkání s autorem a postavami.

Na základě předchozí domluvy lze
domluvit i jiné téma nebo autora.
Těšíme se na vás!

Nabízíme ve spolupráci s naší externistkou PhDr. Hanou Holubkovovou lekce pouze
ve středy pro MŠ (30 minut) a 1. stupeň ZŠ (60 minut):
























Astrid Lindgrenová (jaká byla a jaké jsou její knihy)
Básnění? To nic není (co je to vlastně báseň a jak vzniká)
Bertík a čmuchadlo (Petra Soukupová)
Bylo nebylo (pohádky)
Čarodějnice a kouzlení
Diagnóza úča (Béatrice Rouer)
Divoké zvíře (z knihy Dobrý svět od Aleny Ježkové)
Gorila a já (Frida Nilsson)
Husa Líza (Petr Horáček)
Já to doufejme ňák zmáknu
Jaké knížky četli vaši prarodiče?
Jako ty (Stefan Gemmel)
Jen jestli si nevymejšlíš (básně Shela Silversteina)
Knihy o… (naučná literatura pro děti)
Knihy o hudbě, hudebních nástrojích, zpěvníky
Vánocích, které nechtěly být (Josef Čapek; vánoční tématika)
Papuchalk Petr (Petr Horáček)
Poklad starého brouka (Olga Černá):
o O Julče a broukovi
o O ještěrce
o O mravenci Mirdovi
o O housence
Štuclinka a Zachumlánek (František Nepil; vánoční tématika)
Vynálezce Alva (Klára Smolíková)
Začarovaná třída (Ivona Březinová)
Žádný strach, zajíčku (Stefan Gemmel)

