KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE

tel: 466 531 240, dotazy@knihovna-pardubice.cz, www.kkpce.cz

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2013 – 2014
Telefon: 466 531 246/245
Ve školním roce 2013/14 jsme připravili následující informační lekce a tematické besedy, které se konají vždy ve
STŘEDU, ČTVRTEK a PÁTEK od 10,00 hodin po vzájemné dohodě učitelů s knihovnicemi.
Bližší informace na tel. 466 531 246/245 nebo osobně v dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích.
Na besedy si prosím přineste přezůvky.
Informační vzdělávání
Informační beseda
Cílem besedy je seznámit žáky se základní prací s informací. Žáci se naučí jednoduché klasifikaci knih, orientaci
v knihovně a vyhledávání v jejím fondu s ohledem na jejich věk. Beseda je základem pro další práci s literaturou a
je vhodná jako první setkání s dětským oddělením knihovny.
Trvání: 50 min.
Určeno: Informační beseda se přizpůsobuje věku žáků; je možné ji absolvovat s dětmi v MŠ, na prvním i druhém
stupni ZŠ.
Bezpečný internet
Prostředí internetu a online virtuálního prostředí v sobě nese rizika zejména při nezodpovědném zacházení.
Beseda představuje základní pravidla pro bezpečné používání internetu a poukazuje na nebezpečí, která na
neopatrného uživatele mohou čekat. Součástí besedy jsou témata sociálních sítí, sdílení informací, seznamování
se a kyberšikany. Beseda je doplněná diskuzí nad aktuálními problémy. Cílem je naučit žáka pravidlům
bezpečnosti a předcházení nehodám a rizikovým situacím.
Trvání: 50 min.
Určeno: 5. a 6. třída, možno přizpůsobit i pro starší děti
Tematické besedy
Klasická a moderní pohádka
Děti se dozvědí, jak vznikla pohádka (klasická i moderní), kdo pohádky sbíral a kdo je psal. Beseda je zpestřena
několika audioukázkami klasických pohádek (děti hádají názvy pohádek), četbou moderní a popletené pohádky.
Na závěr je pro děti připravena pátrací a vědomostní soutěž.
Trvání: 60 min.
Určeno: 1. – 2. ročník ZŠ
První a druhé čtení - dětské příběhy a pohádky
Beseda o čtení, čtenářích a knížkách vhodných pro začínající čtenáře. Pracujeme s texty I. Březinové, D.
Krolluperové, H. Doskočilové, M. Kratochvíla, M. Drijverové a dalších autorů. Na závěr besedy si děti zahrají
knižní pexeso.
Trvání: 60 min.
Určeno: 2. – 3. ročník ZŠ
Rozpustilé příběhy dětí očima Astrid Lindgrenové
Tematická beseda zaměřená na život a dílo švédské autorky oblíbených dětských knížek. Děti jsou seznámeny s
knížkami autorky, poslechnou si několik audioukázek, čtené ukázky z jednotlivých příběhů. Na závěr besedy si
formou pátrací a vědomostní soutěže děti zopakují, co všechno se dozvědí.
Trvání: 60 min.

Určeno: 3. – 4. ročník ZŠ
Bratři Čapkové věnují dětem
V besedě se seznámíme s dětstvím sourozenců Čapkových a jejich tvorbou pro děti.
Beseda potrvá dvě vyučovací hodiny.
Určeno: 4. - 5. ročník ZŠ
Cyril a Metoděj
Zážitková beseda o Cyrilu a Metodějovi je připravena k příležitosti jejich 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu.
Vedle shrnutí jejich poutavého života se zaměřuje na to, jaký dopad měla jejich mise na rozvoj kultury a
vzdělanosti pro naše země: nové písmo a literární staroslověnština. V závěru besedy se děti formou jednoduché
hry seznámí i s písmem hlaholicí a vyplní krátký test. Vedle prezentace jsou připraveny i hudební ukázky a
beseda se odehrává v tajuplné atmosféře gotického sklepení.
Trvání: 80 min.
Určeno: 5. a 6. ročník ZŠ
Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré...
Tematická beseda zaměřená na život a tvorbu J. Foglara. Rozvíjí přátelství a vzájemné soužití třídy.
Připomeneme si první Foglarovu knihu Hoši od Bobří řeky, poslechneme si část příběhu legendární klukovské
party Rychlých šípů. V závěru posluchači získají přehled vydaných knih, ve kterých je kladen důraz na čestné
chování, kamarádství a toleranci mezi klukovskými partami.
Trvání: 60 min
Určeno: 5. a 6. ročník ZŠ

