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Vážení pedagogové,
připravili jsme pro vás nabídku vzdělávacích pořadů, jejichž cílem není zahltit studenty
informacemi a fakty… naopak… chceme se společně na chvíli zastavit, přemýšlet o
knihách a poodhalit tajemství, která skrývají…
Přáli bychom si, aby děti opět rády sáhly po knize a uměly si vybrat z těch kvalitních
českých i zahraničních autorů.
Věříme, že dětem přiblížíme „jejich“ knihovnu, vyzkouší si práci s knihou
a textem, budou vyhledávat, třídit a rozlišovat informace a zakusí i další dovednosti
vedoucí k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.
Lekce jsou založené na interakci a dialogu, používáme metody kritického myšlení,
tvůrčího psaní a různé výtvarné techniky.

HLAVNÍM SMYSLEM POŘADŮ JE NĚCO SE DOZVĚDĚT,
NĚCO SI VYZKOUŠET A HLAVNĚ:
NAJÍT CESTU KE KNIZE A ČTENÍ
KDE:
v knihovně ve městě nebo na pobočce v Domě kultury.
Lekce probíhají zcela zdarma.
Po domluvě objednáme i spisovatele či cestovatele (30 Kč/student).
DÉLKA:
45 – 60 minut, možno upravit na dvě vyučovací hodiny
TERMÍNY:
v dopoledních hodinách
LEKCE, PROSÍM, OBJEDNÁVEJTE:
prostřednictvím e-mailu: kozakova@knihmil.cz nebo na tel. čísle 723 224 537
Témata lekcí lze připravit na aktuální výukové potřeby třídy.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

DÁRCE - Neskutečné světy sci-fi literatury

• program je určen pro nižší ročníky Gymnázia a SŠ
• Lois Lowry: The Giver (jedná se o provokativní sci-fi román)
Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny, strach ani bolest.
Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti,
dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“,
uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž mu dosavadní
příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – vzpomínky
a zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o bolesti a utrpení, ale
i o kráse, lásce a přátelství a začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku
a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím,
s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív...."

POZNEJ MILEVSKO A JEHO OKOLÍ

• až čtyři lekce formou workshopu, který bude určen pro žáky nižších ročníků
gymnázia a SŠ
• jaro 2019
Znají děti dobře Milevsko a okolí? Vědí, jak se zorientovat v mapě? Navštívily zajímavá
místa v okolí města? Součástí projektu bude i představení tvorby místních autorů.
Projekt může být i koncipován jako klání mezi třídami.

HOLOCAUST

* program je určený pro nižší ročníky gymnázia
* Karen Lewine - Hanin kufřík
* František Tichý - Princ se žlutou hvězdou
Válka očima dětí - tento program nás vezme zpět do druhé světové války. Ukáže nám,
jak žily děti v této době a jaké byly osudy těchto dětí. Jaké vznikaly protižidovské
vyhlášky a nařízení v Protektorátu Čechy a Morava.

KYBERŠIKA - HUSTEJ INTERNET

• program je určen pro nižší ročníky gymnázia
• Lucie Seifertová, Lenka Eckertová: Hustej internet
Kyberšikanu definujeme jako zneužití informačních a komunikačních technologií,
zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho
záměrně vyvést z rovnováhy.
Jedná se tedy o jednu z forem šikany. Problém však je, že děti a mladí lidé za těmito
projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že se jedná o šikanu, neví,
jak se s ní vypořádat. Cítí se osamělé a mají pocit, že lidé kolem nich jejich problém
nepochopí. Naším úkolem je zaměřit se jak na prevenci, tak i na to, aby se oběti
kyberšikany naučily tyto problémy řešit protože obětí kyberšikany neustále přibývá.

POEZIE NEMUSÍ BÝT NUDA

* program je určený pro 1. - 2. ročník gymnázia a SŠ
* Petr Nikl, Petr Váša
Proč vlastně číst poezii, když je někdy těžké jí rozumět? Jaká je současná poezie
a může oslovit dnešní mladé lidi? Zapomeňte na všechny nudné básnické rozbory.
V knihovně se dozvíte to zajímavé o básnících, jejich tvorbě a přijdete na to, že poezie
nemusí být nuda, ale může pobavit nebo nutit k zamyšlení, vyjádřit krásu a rozmanité
pocity.

MÉDIA - MÝTY A FAKTA

• program je určen pro 1. - 2. ročník gymnázia a SŠ
• výchovně vzdělávací workshop
Na začátku si povíme základní informace o knihovně. Společně budeme diskutovat
o mediální gramotnosti. Poukážeme na rozdíly mezi seriózním tiskem a bulvárem.
V průběhu workshopu se budou studenti zapojovat do diskuze a „zahrají si“ na
novináře. V závěru si pak promítneme zajímavá videí.

JAK TO CHODÍ V KNIHOVNĚ
* program určený všem třídám (uzpůsobený danému věku studentů)
Prohlídka veřejných prostor knihovny, základní orientace v knihovně, informace
o službách knihovny. Instruktáž vyhledávání dokumentů v knihovním katalogu
s praktickými ukázkami.

NEJLEPŠÍ SEMINÁRKA NA SVĚTĚ

* program určený všem třídám
Tipy a triky, jak napsat seminární práci. Od výběru tématu, přes efektivní postup
práce, získání a prostudování odborné literatury, vytvoření osnovy a mentální mapy
až po samotnou tvorbu odborného textu, typografickou úpravu a citování.

VÝZNAMNÉ ROKY S OSMIČKOU

* program je určený 1. - 4. ročníku gymnázia a SŠ
Jak se žilo v roce 1918, jaké byly politické a sociální nálady a co řešili lidé v roce
1938?
Co běžný člověk řešil o 30 let později a jak se žije nám v současnosti. Vydáme
se napříč časem, okusíme trochu historie a vyzdvihneme pro nás zásadní roky
s osmičkou na konci.

MATURITA NENÍ STRES

* program je určený pro 4. ročníky gymnázia
Víte, jak zvládnout maturitu nestresovat se? Lekce je internaktivní s prvky
arteterapie, jak se nestresovat před maturitou a zvládnout se soustředit na učení.

NABÍDKA CELOROČNÍHO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PROMÍTEJ I TY!

Promítání dokumentárních filmů o lidských právech z festivalu JEDEN SVĚT a poté
diskuze a program k filmu.

