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Vážení pedagogové,
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 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/dítě).
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 8. a 9. třídu
• 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...."

Osobnosti naší vlasti

• do tohoto bloku spadají osobnosti, o kterých máme potřebu se zmínit
• struktura lekce je přizpůsobena dané věkové kategorii
• prosíme o vybrání jednoho z následujících témat
* Hudební skladatelé
Zaostřeno především na Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu.
* Prezident s velkým P – Tomáš Garrigue Masaryk
Zajímavosti o našem prvním prezidentovi.
* Učitel národů – Jan Amos Komenský
Povídání o životě Jana Amose Komenského.
* Rudolf II.
Povídání o životě a době za Rudolfa II., na besedě si žáci zkusí pokusy dozví se o vědě,
osobnosti rabí Löwa a golemovi.

Marťani aneb spojuje nás handicap

* program je určen pro 6. - 7.třídu
* výběr knihy a struktura lekce jsou přizpůsobeny dané věkové kategorii
• Martina Drijverová: Domov pro Marťany
• Petra Braunová: Pozorovatelka
• Olga Masiuková: Jak voní týden
Svět je plný lidí se specifickými potřebami, kteří mají stejné sny a touhy jako my
ostatní. Pojďme se společně pozorně podívat kolem sebe… určitě každý z nás
se setkal s handicapovaným člověkem. S handicapy se můžeme setkat i v celé řadě
knih. Existují příběhy, které nám mohou říci více…

Knihy s přidanou hodnotou - 3333 km na kole?

• program je určen pro 6. a 7. třídu
• Petra Braunová: 3333 km k Jakubovi
Před prázdninami dostane Mirek od táty nečekanou a nevšední nabídku –
dobrodružnou výpravu přes několik států, končící ve Španělsku. Je to cesta svatého
Jakuba s cílem v Santiago de Compostela. Musí se ovšem ujet 3333 km na kole! Mirek
výzvu přijme a náročné a nepohodlné putování se nakonec pro bohémského otce i
pubertálního syna stane zásadním zlomem v životě.

Poznej Milevsko a jeho okolí

• až čtyři lekce formou workshopu, který bude určen pro žáky 7. a 8. tříd
• 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.

Kyberšikana a hustej internet
• program je určen pro 6.-9. třídu
• 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.

Válka očima dětí - Holocaust

* program je určený pro 6 .- 9. třídu
* 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.

Finanční gramotnost

* program je určený pro 4. - 9. třídu
* Eva Skořepová - Finanční gramotnost
Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují
porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Během
programu si žáci sami vyzkouší, jak používat různé druhy peněžních produktů.
Program je zaměřený na prevenci před zadlužováním apod.

