2019/2020

Besedy pro mateřské školy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Večerníčky
Nechovej se jako (slušné chování, etiketa pro děti)
Jak zvířata spí (zvířátka, spánek, spí zvířata taky v pyžamu?)
Poprvé v knihovně (Knihovnická lekce pro první návštěvu knihovny)
12 hodin s Oskarem (denní režim – ráno, odpoledne, večer – co děláme?)
Z pohádky do pohádky
Recyklované pohádky (recyklace, třídění odpadu)
Rok ve školce (roční období, jinak to vypadá na jaře, v létě)
Čím budu, až vyrostu? (povolání, čím chci být, co dělají moji rodiče apod.)
Příšerky a příšeři (příšerky, bubáci, strašidla)

I. stupeň ZŠ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Spolkla mě knihovna (Knih.-informační lekce)
Z pohádky do pohádky
Recyklované pohádky (recyklace, třídění odpadu)
Nechovej se jako čuně (slušné chování, etiketa pro děti)
Dobrodružství létajícího myšáka (spojeno s knihou stejnojmenného
názvu, pracovní listy a aktivity pro děti buď 1. – 3. třída nebo 3. – 5. třída)
Proč má zebra pruhy? (zvířata známá i neznámá, encyklopedie zvířat)
Kamil neumí lítat (handicap, znevýhodnění, odlišnost)
Jak bydlí děti celého světa (multikulturní výchova)
Olympijské hry (možno i pro II. stupeň)
Čím budu, až vyrostu? (povolání, čím chci být, co dělají moji rodiče apod.)
Příšerky a příšeři (příšerky, bubáci, strašidla)

II.stupeň ZŠ:
▪ Jak na referát? (základy práce s naučnou literaturou a zpracování textu
na referát)
▪ Jednou budu (profese a povolání, co mě čeká, až dokončím školu?)
▪ Beseda na literární téma (fantasy, horory, komiksy, novinky, současná
literatura apod.)
▪ Pomoc, jsem závislý (závislosti, co předchází problémům závislosti na
drogách, alkoholu apod.?)
▪ Jak se žije za zdí? (téma kriminality a vězení, jak to vypadá v českém
vězení, za co se tam můžu dostat?)
▪ Poprvé v knihovně? (Knih.-informační lekce)
▪ Svět online (počítačová a mediální gramotnost, problematika sociálních
sítí, jak rozlišovat věci a zprávy na internetu?)

Střední školy:
▪ Jak na seminární práci? (naučná literatura, citace zdrojů, jak se
orientovat v informacích na internetu?)
▪ Pomoc, jsem závislý (závislosti, co předchází problémům závislosti na
drogách, alkoholu apod.?)
▪ Jak se žije za zdí? (téma kriminality a vězení, jak to vypadá v českém
vězení, za co se tam můžu dostat?)
▪ Aktuální lidsko-právní témata (promítání filmů s touto tematikou a
diskusí o tématu – v rámci projektu „Promítej i Ty“, filmy a konkrétní
témata k dispozici po dohodě s pracovníkem knihovny).
▪ Besedy na literární téma (aktuální knižní tituly, povinná četba, případně
téma youtubeři, booktubeři, blogy apod.)

Informace pro školy a učitele:
Objednání besedy je možno provést osobně v dětském oddělení městské
knihovny nebo pomoci
e-mailu či telefonu. Prosíme o objednávání besed alespoň s týdenním
předstihem, čím dříve, tím lépe. Besedy jsou běžně realizovány v dopoledních
hodinách (8.00 – 12.00 hodin), po domluvě je možno zvolit individuální termín,
udělat besedu například ve dvou skupinách po sobě apod.,
Objednání besedy je možné u pracovníka dětského oddělení, při objednání po
telefonu prosíme o volání v provozní době oddělení, tedy ideálně po 12 hodině.
Kontakty:
Hradilová Martina
Bc. Bogertová Karolína
E-mail: detske@knihovna-kyjov.cz
Tel.: 518 614 359

