PŘEHLED NABÍZENÝCH AKCÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mezi aktivity Dětského oddělení Městské knihovny Kutná Hora patří i nabídka
literárních besed a lekcí informační výchovy pro gymnázia, kterými se snažíme poutavou
formou obohacovat výuku.
Naším cílem není zahltit Vaše žáky nadmírou informací. Naše besedy a lekce jsou
založeny na vzájemné interakci a dialogu. Pracujeme metodou RWCT (Reading and Writing
for Critical Thinking), jež je komplexním vzdělávacím programem, který tvoří praktické
metody a techniky. Tyto techniky si kladou za cíl rozvíjet tvořivé a nezávislé myšlení
Námi navrhované besedy zahrnují nejrůznější oblasti kultury, historie ale i vědy a
rozšiřují dětem kulturně-společenský přehled a sociální dovednosti.
Našim cílem je, aby se žáci něco dozvěděli, projevili zájem a také si něco vyzkoušeli a
ne jen si pasivně odseděli volnou hodinu na nudné přednášce.
Dětské oddělení by velmi rádo spolupracovalo i s pedagogy, protože svou třídu znají
nejlépe. Jednotlivé besedy se dají přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých tříd.
Nabízené literární besedy a lekce informační výchovy jsou v souladu s RVP G.
Lektorkami pořadů jsou pracovnice Dětského oddělení Mgr. Zdenka Rytinová, Dana
Dostálová.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, kontaktujete nás prosím na telefonním čísle 327 512079
nebo emailu detske@knihovna-kh.cz .
V případě zájmu a včasného požadavku vyučujícího je možno rozšířit nabídku i o další
osobnosti, resp. témata.
Nabídka se v průběhu roku bude rozšiřovat v návaznosti na společenská témata.
Pořady jsou zpoplatněny 5 Kč na jednoho žáka (doklad je samozřejmostí).

SYSTEMATICKÁ VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI
-

Určení ročníku je jen orientační, lze přizpůsobit jakékoliv věkové kategorii

URČENÍ
prima

prima
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tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva

Prima
sekunda
tercie
kvarta

NÁZEV
Knihu si už
vybírám sám.

Referát a jak na
něj.

Využití
primárních a
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informačních
zdrojů
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Cituj mě!
kvarta
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jak se v ní
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využívat služby
informační a
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Chcete z referátu Jazyk a
jedničku?
jazyková
Poradíme vám, jak komunikace
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informace a kde si informační a
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portály. Praktická Informatika a
cvičení.
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K řešení
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prima
septima
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Kdo to zaplatí?

tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva

masMÉDIA

Finanční
gramotnost

Matematika a
její aplikace
Člověk a
společnost
Člověk a svět
práce
Masmédia jsou
Člověk a
všude okolo nás a společnost
velice ovlivňují
Informatika a
naše vnímání světa. informační a
Jak se orientovat komunikační
v džungli
technologie
masmédií.

K učení
K řešení
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Sociální a
personální
Občanská
K učení
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Sociální a
personální
komunikativní

LITERÁRNÍ BESEDY
Naším cílem není žákům přednášet dlouhé texty. Chceme jim naopak přiblížit svět
knih a zaujmout je pro něj. Nepředkládáme žákům seznamy knih, ale snažíme se představovat
je zajímavým způsobem. Pásma jsou zaměřena na jednotlivé spisovatele a osobnosti naší
historie i současnosti stejně jako na žhavá témata společnosti.
Délka jedné besedy je jedna vyučovací hodina. U besed je uvedeno určení pro
věkovou skupinu žáků. Pokud byste měli zájem, lze jednotlivé besedy uzpůsobit i pro jinou
věkovou kategorii.

URČENÍ

NÁZEV

ANOTACE

VZDĚLÁVACÍ
KLÍČOVÉ
OBLASTI
KOMPETENCE

prima
sekunda

Kutnohorské
pověsti

Co je to pověst,
ukázky knih pověstí
se zaměřením na
pověsti o Kutné Hoře.

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura
Člověk a
společnost

K učení
Komunikativní

prima
sekunda
tercie
kvarta
Kvinta
sexta

Literární žánry

Pomůžeme vám
zorientovat se
v literárních žánrech
(přísloví, pohádka,
bajka atd.).

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura

K Učení
Komunikativní

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta

SCI-FI a
Fantasy
literatura

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva

Eco friendly

sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta

Šikana

sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta

Jaký je rozdíl mezi
SCI-FI a Fantasy
literaturou? Beseda o
těchto žánrech
zahrnující autory
z minulosti i
současnosti. Ukázky
z knih.
Jak chránit planetu
Zemi

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura
Člověk a
společnost

K učení
Komunikativní

Člověk a příroda K učení
Člověk a
Komunikativní
společnost
K řešení
problémů
Sociální a
personální
Občanská

Co je to šikana,
kyberšikana, mobing, Člověk a
bossing. Jak se šikaně společnost
bránit. Na této besedě Člověk a zdraví
Vám zároveň
představíme několik
knih a organizací, na
které se můžete
obrátit.

Komunikativní
K řešení
problémů
Sociální a
personální

Bojíte se rádi?

Horory klasické i
moderní, knižní i
filmové jsou tématem
této besedy.
Připomeneme si i
předchůdce hororu E.
A. Poea

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura

K učení
Komunikativní

tercie
kvarta
kvinta
sexta

Spisovatelé
Kutné Hory

Seznámení se
spisovateli Kutné
Hory od nejstarších
dob po 21. století

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura

K učení
Komunikativní

prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta

Komiksáci

Provedeme Vás
fenoménem
komiksového světa
od Čtyřlístku po
moderní grafické
novely.

Jazyk a
jazyková
komunikace

K učení
Komunikativní

Umění a kultura

tercie
kvarta
kvinta
sexta

Národní
divadlo

Vývoj divadelního
umění od Antiky až
po současnost.
Národní divadlo a
jeho historie,
současnost a
významné osobnosti

Jazyk a
jazyková
komunikace
Umění a kultura

K učení
Komunikativní

