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

Nabídka programů pro ZŠ
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.

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.

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

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.

