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Vážení pedagogové,

LEKCE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

připravili jsme pro vás nabídku vzdělávacích pořadů, jejichž cílem není zahltit
děti 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 samostatně či
ve skupinkách s knihou a textem, budou vyhledávat, třídit a rozlišovat důležité
informace a zakusí i další dovednosti vedoucí k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.
Lekce jsou založené na interakci a dialogu, používáme metody kritického
myšlení a tvůrčího psaní.

HLAVNÍM SMYSLEM POŘADŮ JE:
NĚCO SE DOZVĚDĚT, NĚCO SI VYZKOUŠET A HLAVNĚ
- NAJÍT CESTU KE KNIZE A LÁSKU KE ČTENÍ Místo konání:
Může být v knihovně ve městě nebo na pobočce v Domě kultury.
Lekce probíhají zcela zdarma.
Po domluvě lze objednat spisovatele či cestovatele. Cena za žáka bude Kč 30,Délka pořadů:
45 – 60 minut, možno upravit na dvě vyučovací hodiny
Termíny dle telefonické dohody.
Lekce, prosím, objednávejte prostřednictvím e-mailu: hlavin@knihmil.cz
nebo na tel. čísle 731 406 184
TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI, Eva Hlavín

ROSNATKA OKROUHLOLISTÁ
• program pro 1. a 2. třídu
• Ivona Březinová: Danda má hlad
• lekce slouží k poukázání na autorku Ivonu Březinovou a její tvorbu vhodnou pro
začínající čtenáře
Chlapec Otík, který chodí do první třídy se už nemůže dočkat prázdnin. Ale ještě předtím oslaví své sedmé narozeniny a přeje si něco živého. A to také dostane. Čeká ho
neobvyklý dárek - masožravá rostlina, které začne říkat Danda.
Ona je ale ta masožravá rostlinka opravdu hladová a když mamince přímo z pekáče
„slupne“ kuře, tak maminka rozhodne, že kytka musí z domu. Ale kam s ní? Do školy,
tam je místa a jídla dostatek, ale Danda ve škole není jen hodná. Přijďte si poslechnout,
jak to vlastně s tou Dandou všechno bylo.

RÝMY - ŠPRÝMY ANEB HRÁTKY S POEZIÍ
• program vhodný pro 2. - 4. třídu
• i s poezií může být sranda a tak se nebojme a pojďme ji společně objevit
• lekce slouží k představení básnických sbírek a jejich autorů
Básničky a říkanky už znají i velmi malé děti. Proč? Protože se hezky říkají, rýmují se
a vyprávějí nám o obyčejných věcech, o zvířatech i o lidech. Báseň je vlastně pohádka.
Zkusme se přesvědčit o tom, že skutečně může básnička vyprávět o všem, co nás
obklopuje. Děti vždy překvapí, že báseň se dokonce ani rýmovat nemusí! Dokonce nemusí obsahovat ani žádná slova! Smysl básně si naopak každý může vyložit "po svém".
V lekci pracují děti nejprve samostatně, vybírají z básnických sbírek tu pravou, přímo
psanou pro ně a obhajují její výběr. Pak začnou společně skládat rozstříhané básničky
a dojde i na vlastní tvorbu...

KDO JE KNIHOMOL?
• program pro 1. a 2. třídu
• Jennifer Berneová: Kamil neumí lítat
• lekce slouží k rozvíjení vztahu ke čtení a poukázání na sílu přátelství

Kamil je špaček. Narodil se pod okapem, ve staré stodole se třemi bratry, čtyřmi
sestřičkami a šedesáti sedmi tisíci čtyřmi sty třiceti dvěma bratranci
a sestřenicemi. Byla to velká rodina. Od prvního dne byl Kamil jiný. Zvláštní. Hned
jak špačíci vypadli z hnízda, začali objevovat svět. Kája si oblíbil žížaly. Adélka zase
trávu. Pepíka bavilo bláto. Franta našel vodu. A Kamil... ehm... Kamil objevil KNIHU.
Zatímco Kamilovi bratranci se honili za brouky, mouchami a mravenci, Kamil se
naučil číst.

OBRAZY V KNIHÁCH
• program vhodný pro 2. a 3. třídu
• lekce je zaměřená na poselství ilustrátorů
Kniha pro děti bez obrázků je jako narozeninová oslava bez dárků. Povíme si tedy,
odkud se berou obrázky v knihách. Řekneme si kdo je to ilustrátor a co jeho práce
obnáší. Co vzniká dříve – text nebo ilustrace? Zahrajeme si na malíře. Tak tedy hurá
- malujeme do knížek!

REGIONÁLNÍ AUTORKA
OLGA ČERNÁ a její knihy
• program pro 3. a 4. třídu
• Olga Černá: Poklad starého brouka, Z domu a zahrady, Kouzelná baterka,
Jitka a kytka, Klárka a jedenáct babiček, To je Praha
• lekce je určená k seznámení s úžasnými knihami paní Olgy Černé a M. Šaška
Popovídáme si o autorce a jejích knihách. Společně rozsvítíme kouzelnou baterku,
která svým světlem oživuje úplně obyčejné věci, až z toho přechází zrak. Navštívíme
Jitku, která leží v posteli. Je nemocná a pochopitelně se nudí. Kdo by neznal tuto základní a obyčejnou životní situaci! Každé dítě zahání nudu různým způsobem. Naší
Jitce vyrostla za zdí kytka. Olga Černá dokáže uchopit jakoukoli banální situaci a
převést ji do dětského světa.

KNIHY S PŘIDANOU HODNOTOU
"NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA"
• program pro 3. - 5. třídu
• Petra Braunová: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.
• lekce poukazuje na mezilidské vztahy
Filip sedí za domem opřený o hrubou zeď. Třesou se mu ruce, nohy a zdá se mu, že
slyší děsivý hlas: Filip je zločinec! Stal se jím dnes ráno, a nikdo tomu snad ani neuvěří.
I on sám to najednou nemůže pochopit. Začalo to tak, že z Filipa
a Moniky náhle byli „sourozenci“. Filip je rád, ale třináctiletá Monika, která těžce nese
rozvod rodičů, nedokáže menšího kluka přijmout. Filip se rozhodne s tím něco udělat.
A udělá… Vůbec ho nenapadne, co může následovat! Opravdu je Filip takový zločinec?

NĚCO MÁLO O ETIKETĚ ANEB NEBUĎ ČUNĚ
• program vhodný pro 3. - 5. třídu (lekce uzpůsobena dané věkové kategorii)
• Daniela Krolupperová: Draka je lepší pozdravit
• Ivona Březinová: Neotesánek
• Ladislav Špaček: Slon v porcelánu, Netiketa
• lekce je zaměřena na slušné chování, kterého je stále nedostatek
Společné nahlédnutí pod pokličku slušného chování. Vždyť naše chování je ta nejlepší
prezentace nás samotných a my se pokusíme zmapovat řadu každodenních situací,
ale také chování při slavnostních nebo výjimečných příležitostech. Dobré chování je
žádané a nepostradatelné pro každého, kdo chce být úspěšný!

NA CHVÍLI DETEKTIVEM
program vhodný pro 3. - 4. třídu
Zuzana Pospíšilová: Případ: detektivové
lekce je zaměřena na postřeh, bystrost, logické myšlení
Téměř všechny děti se zajímají o záhady s detektivní zápletkou. Ani hrdinové této knížky nejsou výjimkou - Dan, Tadeáš, Kuba, Tomáš, Vašek je pětice malých detektivů,
kteří svým úsudkem, logickým myšlením, bystrostí a kriminalistickými znalostmi
objasní zapeklitý detektivní případ.

O HORYMÍROVI
program je určen především pro 3. a 4. třídu
Eduard Petiška: Staré pověsti české, Dějiny udatného českého národa
lekce provede děti pověstí a hrdinstvím
Společně s dětmi otevřeme velké leporelo Dějiny udatného českého národa a začteme
se do jeho pověstí. Zamyslíme se společně nad tím, co je to báje/pověst a kdo je to
vlastně hrdina. Je to vždy jednoznačné?
Že ne, se přesvědčíme u pověsti O Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi.

KAMARÁDI ODJINUD A JEJICH KULTURA
• program je určen pro 3. a 4. třídu
• povídání o přátelství a jiné kultuře
Pojedeme společně do nejzajímavějších zemí světa, tak si držte jarmulky. A co to je jarmulka nebo sárí? To nám pomohou přiblížit děti z celého světa! Budeme poznávat cizí
kultury, náboženství, jídla a také tradiční oděvy, které u nás v obchodě jen tak nekoupíte. Jste připravení nasednout na létající koberec?
Něco málo z naší nabídky na adventní čas:

KDY UŽ PŘIJDE MIKULÁŠ?

program je určený pro 1. - 2. třídu
Ivona Březinová - Lucka Luciperka
povídání o hezkém a slušném chování, tradice a adventní čas

Mikulášské povídání o jedné nezbedné holčičce a jejím večerním dobrodružství.

VŮNĚ VÁNOČNÍHO ČASU
program je určený pro 2. - 4. třídu
Odkrývání kouzelných ozdob z vánočního stromečku.

