Nabídka besed pro MŠ a ZŠ
2015/2016

POPIS:
Besedy lze domluvit na jakýkoliv pracovní den v dopoledních hodinách. Na každou
akci je nutné se přihlásit (osobně, telefonicky nebo emailem) alespoň týden předem, pokud
máte zájem o konkrétní termín, doporučujeme raději dříve. Jedna beseda trvá většinou
60 minut (je potřeba jí věnovat dvě vyučovací hodiny). Všechny akce jsou zdarma.
Besedy mají za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé
osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňuje výuku literární výchovy
a podporuje čtenářskou gramotnost. Zvláště v lekcích pro druhý stupeň jsou využívány
techniky informační výchovy, které podněcují žáky k vyhledávání informací, jejich analýze
a prezentaci.
Besedy ale nejsou určeny pouze pro hodiny českého jazyka, dají se využít i v řadě
jiných vyučovacích předmětů (občanská výchova, vlastivěda, dějepis atd.). Samozřejmě nás
můžete navštívit i vícekrát než jen jednou za rok.
Ráda přivítám návrhy spolupráce a přání z vaší strany. Besedy lze podle našich
možností upravit pro jinou věkovou kategorii či doplnit o jiné téma. Pro více informací mě
můžete kdykoliv kontaktovat.

KONTAKT:
Mgr. Markéta Maršíková
oddělení pro děti a mládež
e-mail: marsikova@knihovnahronov.cz
telefon: 491 483 480
internet: www.knihovnahronov.cz
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Mateřská centra
Pohádkové hraní
-

pohádkové čtení
pohádkové tvoření
tancování, cvičení, básničky a říkadla
cesta pohádkou (pohádkové úkoly pro nejmenší)
pro rodiče ukázky knih pro nejmenší (co dětem číst, knihy s nápady na tvoření,
příručky o cvičení s dětmi, o rozvoji motoriky a myšlení apod.)

Vánoční / Velikonoční hraní
-

vánoční/velikonoční čtení
sváteční zvyky a tradice, ukázky
vánoční/velikonoční tvoření pro nejmenší
tancování a cvičení

Hrajeme si celý rok
-

„Ať je léto nebo zima, v knihovně je vždycky prima.“
hry a tvoření podle ročních období
tematické čtení
cvičení a tancování

Lucinka a svět kolem ní
-

zábavný program pro nejmenší
s pomocí knížky děti poznávají svět kolem sebe
části těla, oblečení, domov, zvířátka, doprava atd.
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Mateřské školy
Pohádkov
-

povídání o pohádkách, pohádkové postavy, hraní s pohádkami

Velikonoční / Vánoční beseda
-

putování českého Honzy po světě a jeho zastávky v různých zemích
jak se slaví svátky u nás a ve světě
praktické ukázky zvyků a tradic, tvoření
vánoční/velikonoční čtení

Lucinka a svět kolem ní
-

zábavný program pro nejmenší
s pomocí knížky děti poznávají svět kolem sebe
části těla, oblečení, domov, zvířátka, doprava atd.

Rákosníček a počasí
-

„Ať je zima, hromy, blesky, v knihovně je vždycky hezky.“
Jaké počasí předpovídá Rákosníček a jaké bude doopravdy?
Proč fouká vítr, odkud se bere déšť a sníh?
otázky a odpovědi hravou formou
pohádkové čtení s Rákosníčkem

Včelí medvídci od jara do zimy
-

s včelími brášky Brumdou a Čmeldou si projdeme celý rok podle ročních období

Etiketa pro kluky a holčičky aneb kouzelná slovíčka
-

Jak se chovat tak, aby nás mělo okolí rádo? Co se sluší a co ne?
Pomocí knížek a her se děti seznámí se základními pravidly slušného chování.

Ten dělá to, a ten zas tohle
-

každý malý školáček už ví, čím bude, až vyroste
povídání o tom, jaké rozmanité povolání existují
proč je práce pro lidi tak důležitá
co ke své práci některé profese potřebují a co všechno musí lidé umět
povídání, ukázky a hraní

Večerníčky (nejen) z knížky
-

známé televizní večerníčky, které vyšly také v knižní podobě
postavy z večerníčků a jejich příběhy
čtení a hraní s Večerníčkem
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1. stupeň ZŠ
Knihovna – kouzelné království knih a pohádek

(1. třída)

- orientace v knihovně
- manipulace s knihou, hygiena četby
- rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím
- knihy a časopisy pro prvňáčka
- království pohádek (lidové vs. autorské, sběratelé pohádek atd.)
Pozn.: Vhodné absolvovat před pasováním prvňáčků na čtenáře.

Večerníčky (nejen) z knížky
-

(1. třída)
známé televizní večerníčky, které vyšly také v knižní podobě
historie vzniku Večerníčku
postavy z večerníčků a jejich příběhy
krátký kvíz týkající se jednotlivých večerníčků a jejich postav

Mluvící zvířátka
Česká literatura pro děti je plná zvířecích postav, které promlouvají ke svým čtenářům, ať už
lidskou řečí nebo tou svojí, zvířecí. Děti se seznámí skrze svět zvířátek se známými autory
knih pro děti.
- Krteček (Zdeněk Miler) ... 1.-2. třída
- Medvídek Pú (A. A. Milne) ... 1.-2. třída
- Ferda Mravenec (Ondřej Sekora) ... 1.-2. třída
- Pejsek a Kočička (Josef Čapek) ... 1.-2. třída
- Kocour Mikeš (Josef Lada) ... 2.-3. třída
- Čtvrtek není jen den v týdnu (Václav Čtvrtek) ... 2.-3. třída
- Žofka (Miloš Macourek) ... 2.-3. třída
- Já Baryk (František Nepil) ... 3.-4. třída
- Kočkopes (Miloš Kratochvíl) ... 3.-4. třída

Etiketa s Hurvínkem
-

(2.-5. třída)
povídání o slušném chování zábavnou formou s Hurvínkem a Máničkou
poslechy krátkých vtipných ukázek z gramofonové desky
modelové situace (restaurace, stolování, divadlo, oblékání, cestování hromadnými
dopravními prostředky atd.)
trocha historie a základní pravidla etikety

Tematická beseda při příležitosti Velikonoc/Vánoc
-

(1.-5. třída)
putování českého Honzy po světě a jeho zastávky v různých zemích
jak se slaví svátky ve světě, zvyky a tradice
vánoční/velikonoční čtení
seznámení se s abecedami a kulturou různých zemí
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Kamarádi odjinud
-

(2.-5. třída)
výprava do nejzajímavějších zemí světa
Jak žijí děti u nás a jinde ve světě?
poznávání cizích kultur, náboženství, jídel a tradičních oděvů
multikulturní výchova

Cesta knihy
-

(3.-5. třída)
proces vzniku knihy a její cesta od prvního nápadu až ke čtenáři
kniha dnes a dříve
pitva knihy
vývoj písma, ukázka písma různých zemí
služby knihovny, elektronický katalog

Pověsti a jejich tajemství

(3.-5. třída)
- pověsti světové, české, regionální
- ukázky a soutěž
Pozn.: Možnost rozdělit samostatně na světové, české pověsti či regionální.

Poezie není nuda
-

(3.-5. třída)
hravou formou jsou děti seznámeni s poezií
seznámení s poezií našich autorů
tradičními i netradičními formami a projevy básnictví
vysvětlení základních pojmů

Literatura je i naučná
-

(4.-5. třída)

naučná vs. krásná literatura (hlavní rozdíly)
encyklopedie, slovníky (definice pojmů, ukázky)
vyhledávání v naučné literatuře (podle vědeckých oborů, MDT)
elektronický katalog a pochopení údajů katalogizačního záznamu
orientace v knihovně a knize
tematické úkoly, práce ve skupinách

Bezpečný internet
-

(4.-5. třída)
bezpečná online komunikace
bezpečná hesla
kyberšikana
netiketa

Pozn.: Možnost realizovat pouze středy a pátky z důvodu technických možností knihovny. Případně lze
realizovat přímo ve škola (zapotřebí je: projekční plátno, projektor, připojení k internetu a dostatek
místa pro žáky).

Jak na referát
-

(5. ročník)
Jak si poradit s přípravou referátu?
Kde hledat? Jak si informace ověřit?
prohlubování dovedností práce s informačními zdroji a texty
základy citační etiky
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Detektivky
-

(3.-5. třída)
představení žánru a autorů dětských detektivek
čtené ukázky
hra na detektivy

Astrid Lindgrenová a její hrdinové
-

(3.-4. třída)
povídání o známé dětské spisovatelce a jejích knížkách
luštění křížovek a hra s informacemi

Dobrodružství s Robinsonem Crusoe (nebo) Lovci mamutů
-

představení dobrodružné literatury
stručný životopis autora
povídání o knize

Domov pro Marťany
-

(4.-5. třída)
Jak se žije lidem s handicapem?
Jaké mají sny, touhy a potřeby?
seznámení s literaturou na toto téma

Spisovatelé
-

(4.-5. třída)
nejznámější spisovatelé pro mladší školní věk
co si vybrat do povinné četby (nejen klasika, ale i moderní knížky)
ukázky z knih
orientace v knize a knihovně

Slavní ilustrátoři
-

(3.-5. třída)
povídání o ilustracích a jejich historii
známí ilustrátoři knih pro děti
ukázky a hry

2. světová válka
-

(3.-5. třída)
Nevíte jak děti seznámit s hrůzou druhé světové války?
Přijďte k nám do knihovny a prožijte spolu s námi příběh malé Duni
(kniha: Dítě s Hvězdičkou).
I se smutným obdobím našich dějin se dá seznámit hravou formou.
čtení a ukázky knih s válečnou tématikou
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(4.-5. třída)

2. stupeň ZŠ
Literatura je i naučná
-

(6. třída)
naučná vs. krásná literatura (hlavní rozdíly)
encyklopedie, slovníky (definice pojmů, ukázky)
vyhledávání v naučné literatuře (podle vědeckých oborů, MDT)
elektronický katalog a pochopení údajů katalogizačního záznamu
orientace v knihovně a knize
tematické úkoly, práce ve skupinách

Jak na referát
-

(6. – 9. ročník)
Jak si poradit s přípravou referátu?
Kde hledat? Jak si informace ověřit?
prohlubování dovedností práce s informačními zdroji a texty
základy citační etiky

Velký příběh knihy
-

(6. – 9. ročník)

Jak vůbec vznikla kniha?
Jak vypadaly první knihy?
Jak se psaly a kde?
Dějiny písma, knih a knihoven
Povídání o tom, jak se kniha vyvíjela od starověkých svitků až k dnešním knihám.
A také o tom, jak vznikají knihy dnes.

Mytologie

(6.-9. třída)
- báje a pověsti
- biblické příběhy, světové mýty, české pověsti
- moderní městské mýty
Pozn.: Možnost rozdělit samostatně na světové a české pověsti.

Putování cizími světy
-

co je sci-fi, fantasy, horor
krátká historie
představitelé této literatury, ukázky

Bezpečný internet
-

(6.-9. třída)

(6.-9. třída)

jak internet funguje
bezpečné procházení webu
spamming, hacking, phishing a jiné hrozby a jak se proti nim bránit
autorský zákon v prostředí internetu, co se na internetu smí a nesmí
ochrana soukromý osob, ochrana proti kyberšikaně, proti zneužití osobních informací

Pozn.: Možnost realizovat pouze středy a pátky z důvodu technických možností knihovny. Případně lze
realizovat přímo ve škola (zapotřebí je: projekční plátno, projektor, připojení k internetu a dostatek
místa pro žáky).
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Elektronické informační zdroje
-

(8.-9. třída)
co je to internet a jak funguje
vznik a důvěryhodnost informací na internetu (př. Wikipedie)
vyhledávače vs. portály
online encyklopedie a slovníky
katalogy knihoven
databáze elektronických knih zdarma pro povinnou četbu

Pozn.: Možnost realizovat pouze středy a pátky z důvodu technických možností knihovny. Případně lze
realizovat přímo ve škola (zapotřebí je: projekční plátno, projektor, připojení k internetu a dostatek
místa pro žáky).

Reklama
-

(8.-9. třída)
co je to reklama
podoby reklamy
psychologie reklamy
jak a kde nás reklama přesvědčuje
ukázky, skupinové úkoly

Pozn.: Možnost realizovat pouze středy a pátky z důvodu technických možností knihovny. Případně lze
realizovat přímo ve škola (zapotřebí je: projekční plátno, projektor, připojení k internetu a dostatek
místa pro žáky).

Přátelé od jinud a jejich kultura
-

(6.-7. třída)
cestopisy a dobrodružné romány pomáhají představit zvyky z celého světa
seznámení s nejznámějšími českými cestovateli Miroslavem Zikmundem a Jiřím
Hanzelkou
návštěva různých zemí světa
na každé zastávce čeká nový kamarád, který se s žáky podělí se svými tradičními
zvyky, ukáže v čem chodí oblečený a co rád jí
multikulturní výchova

Domov pro Marťany
-

(6.-7. třída)
Jak se žije lidem s handicapem?
Jaké mají sny, touhy a potřeby?
seznámení s literaturou na toto téma

Kniha a výtvarno
-

(6.-7. třída)
čeští a světový ilustrátoři
vývoj knižní ilustrace
ilustrace, karikatura, komiks

Dobrodružství s Robinsonem Crusoe (nebo) Lovci mamutů
-

představení dobrodružné literatury
stručný životopis autora
povídání o knize
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(6. třída)

Bratři Čapkové
-

o životě a díle bratří Čapků

Božena Němcová
-

o životě a díle Boženy Němcové

Jules Verne
-

o životě a díle

Jack London
-

o životě a díle

Jaroslav Foglar
-

o životě a díle
význam přátelství

Tajemství K. H. Máchy
-

seznámení se s osobností Karla Hynka Máchy
vyhledávají a hodnotí informace v textu
nejznámější autorova díla

Komedia & tragédie = drama
-

počátky dramatu, antické divadlo
nejznámější díla

Detektivky
-

představení žánru a autorů dětských detektivek
hra na detektivy
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