NABÍDKA BESED PRO ŠKOLY 2021-2022
3. ročník
(v rámci projektu MAP jsou uvedené besedy zdarma)

Novinka: Lindbergh – dobrodružství létajícího myšáka
Čtenářská lekce využívá metod kritického myšlení (modelování situace, pětilístek, Venův
diagram) a usiluje o tzv. čtení s porozuměním. Děti pracují ve skupinách i samostatně, hledají
odpovědi na otázky a své poznatky si průběžně zazamenávají do pracovních listů.
Délka besedy 90 min. Cena besedy 50 Kč na celou třídu.
Novinka: : NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
Literární pořad vycházející z příběhu E. Staré Největší přání je připraven formou čtenářské
dílny. Děti pracují se čtenářskými strategiemi vycházejícími z metod kritického myšlení(předvídání, pětilístek, Vennův diagram...),.Délka besedy 90 minut. Cena 50 Kč na celou
třídu.

Novinka: O dvou přátelích: Bratři v poli
Příběh Jany Šrámkové a vypráví o dvou nerozlučných přátelích je zaměřen na rozbor
hlavních postav, jejich vlastností a hledání souvislostí s vlastním životem. Použité
metody kritického myšlení: tvůrčí psaní, pětilístek, Vennův diagram. Cena besedy 50 kč
na celou třídu. Délka besedy 90 minut.

Bajky - hrajeme si se zvířaty.
Povídání a hry o zvířátkách, zvířecí přirovnání a hádanky, samostaná práce s bajkou ve
skupinách. Rozbory textu, křížovky a puzzle k tématu. Délka besedy 90 minut. Cena 50 Kč
na celou třídu.

Listonoš vítr - poezie v povětří
Literární pořad se zabývá jednotlivými formami poezie (volný verš, vázaný verš, hádanky
ad.), které se děti naučí nejprve rozlišovat a dále si některé formy mohou i samy vyzkoušet
vytvořit. Pořad přibližuje dětem poezii Radka Malého, Jiřího Žáčka či Ivana Blatného . Délka
besdy 60 minut. Bez poplatku.

ILUSTRÁTOŘI
Výtvatně - literární workshop provádí účastníky světem dětské ilustrace. Děti
budou pracovat ve skupinách a při plnění konkrétních úkolů se seznámí s tvorbou
předních českých ilustrátorů ( Z. Smetana, Z. Miler, A. Born. J. Trnka, P. Čech).
Výstupem bude pět závěrečných prezentací formátu A2, které děti v závěru
pořadu představí ostatním a které si odnášejí do školy Délka besedy 90 min.
Cena besdy je 130 Kč na celou třídu.

