PŘEHLED NABÍZENÝCH AKCÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 školní družiny
Mezi aktivity Dětského oddělení Městské knihovny Kutná Hora patří i nabídka
literárních besed pro družiny základních škol, kterými se snažíme poutavou formou
obohacovat výuku.
Naším cílem není zahltit Vaše děti 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 jsou v souladu s RVP ZV.
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.

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.
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.
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VZDĚLÁVACÍ
OBLASTI
Povídání o
Jazyk a
Strašidýlka
strašidýlkách
jazyková
v pohádkách a ukázky komunikace
z knih.
Umění a kultura
Jak se zachází s Maňásek František učí Jazyk a
děti zábavnou formou jazyková
knihou
zacházet s knihou.
komunikace
Umění a kultura
Člověk a jeho
svět
Zábavnou formou
Jazyk a
Silnice není na
seznámíme děti
jazyková
hraní
s pravidly silničního
komunikace
provozu.
Člověk a jeho
svět
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Člověk a zdraví
Advent není je Mikuláš Jazyk a
Vánoce s
a Štědrý večer.
jazyková
pohádkou
Přečteme si pohádky a komunikace
vyrobíme si vánoční
Člověk a jeho
přání.
svět
Umění a kultura
Znáte dobře naše
Jazyk a
Kutnohorské
město? Výlet prstem po jazyková
pověsti
mapě a vyprávění
komunikace
pověst zakončené
Člověk a jeho
soutěží.
svět
Umění a kultura
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KLÍČOVÉ
KOMPETENCE
K učení
Komunikativní
K učení
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K řešení
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Sociální a
personální

3.ročník
4.ročník

Kdo to
nakreslil?

Povídání o ilustrátorech
dětských knih.
Namalujeme si
pohádkovou postavu a
zasoutěžíme.
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Chtěl bys žít
v pravěku?

Povídání o pravěku
s Eduardem Štorchem.
Vynálezy pravěku.
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Safer internet

Proč a jak se bezpečně
pohybovat ve
virtuálním světě.
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Nebuď čuně!

Povídání o etiketě.
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