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Besedy se konají v úterý a pátek dopoledne
Doba trvání programů cca 45-60 min
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.

Nabídka programů pro MŠ

Nabídka programů pro ZŠ

Délka trvání pořadu je přibližně 30minut

Povídání o knihovně
První krůčky v knihovně. Co v knihovně
najdete. Jak se chovat ke knihám.

Z pohádky do pohádky
Znáte nejznámější pohádky? Budou se hodit.
Pomůžeme hloupému Honzovi vysvobodit
princeznu ze zakletí.
Zábavné divadlo, do kterého se zapojí i děti
a také se něčemu přiučí.

Jak spolu hospodařili pejsek
s kočičkou
Poradíme pejskovi a kočičce, jak si udělat dort
či vyčistit podlahu. Povídání, hraní a čtení
s knihou Josefa Čapka.

Seznámení s knihovnou
1. stupeň
Jak se vyznat v knihovně a najít si sám
knížku, kterou hledám

Velikonoce
1. stupeň
Povídání o tradičních českých velikonočních
svátcích, zvycích a koledování.

Mediální gramotnost – Nástrahy
v médiích
1. stupeň
Co všechno média jsou, co je živí, jejich plusy
a mínusy, jak oddělit pravdu od lži a nestát se
obětí informační manipulace

Pitva knihy
1. – 2. třída
Zábavnou formou se dozvíte, na co všechno
může kniha zemřít a jak se k ní chovat tak,
aby byla naší přítelkyní, co nejdéle.

Z pohádky do pohádky
1. – 2. třída
Znáte nejznámější pohádky? Budou se hodit.
Pomůžeme hloupému Honzovi. Divadelně
didaktická hra, která děti nejen baví, ale také
zapojí do děje.

Dobrodružství v knihovně
2. – 4. třída
Jaká knížka by neměla chybět v knihovně.
Prožijeme příběh o tom, co se stane, když se
pohádkové postavičky rozhodnou opustit svůj
příběh.

Praha a její pověsti
2. – 5. třída
Putování za pověstmi po tajemných místech
Prahy, při kterém se pokusíme vypátrat
kořeny některých příběhů.

Miloš Macourek
3. - 5. třída
Zahrajeme si na spisovatele. Seznámení
s tvorbou Miloše Macourka.

Astrid Lindgrenová
3. – 5. třída
Vesele i vážně s literárními postavami
nejznámější severské autorky knih pro děti.
Čtení, povídání, zajímavosti, zábavné úkoly.

Velké dějiny malých vynálezů
3. – 5. třída
Jak asi vznikl suchý zip? Bylo kolo vždy
kulaté? Podivuhodný svět malých vynálezů,
které denně a samozřejmě užíváme.

Třídím, třídíš, třídíme
pro 1. i 2. stupeň
Aneb jak správně zacházet s naším odpadem.

Sci-fi, fantasy, horror
6. – 9. třída
Vznik a vývoj žánrů a jejich nejznámější
představitelé.
Čas: 60 minut

Český rok – zvyky a obyčeje
6. – 9. třída
Tradice a zvyky našich předků.
Čas: 60 minut

Nabídka programů pro SŠ
Jak funguje knihovna
Jaké služby knihovna nabízí? Jak je využít?
Úvodní seznámení s knihovnou, vyhledávání
v katalogu a obecná orientace ve světě
informací, popř. vyhledávání v databázích,
elektronických knihách a encyklopediích.

Jak se dělá kniha
Seznámíme s příběhem knihy od prvotního
nápadu až po cestu do knihkupectví. Beseda
pojednává o současné praxi vydávání knih,
a to z pohledu velkých i malých nakladatelství
(osobní praxe).

Život a kultura v období
normalizace
3. a 4. ročník
Pohled na atmosféru normalizačních let a její
kořeny v politice a kultuře.
Každodenní život disidentů, život pod tíhou
represí a možnosti opozičních aktivit.

Současná česká literatura
(1990 – současnost)
3. a 4. ročník
Seznámení s autory a díly polistopadového
období.

Současný literární život
3. a 4. ročník
Literatura nejsou jen knihy a jejich tvůrci jako
slovníková hesla či texty v čítankách.
Literatura je životný fenomén, který také
naplňují autorská čtení, literární časopisy,
festivaly, netradiční formy setkávání autora se
čtenáři ad.

Knihovnictví u nás a ve světě
4. ročník
Seznámení se současnými podobami
a tendencemi v knihovnictví na příkladech
světových knihoven, a též knihoven v České
republice, s následnou diskuzí
o dnešních potřebách čtenářů a návštěvníků.

Časopisecký workshop
Dvouhodinová dílna s úvodem o časopisech,
redakční práci a o tom, co by měl obsahovat
dobrý časopis. Podstatnou část workshopu
představuje vlastní aktivita studentů, kteří
ve skupinách vymyslí koncepci svého
časopisu a z dostupného materiálu jej vytvoří,
a nakonec prezentují třídě.

