
NABÍDKA BESED PRO ŠKOLY   2021-2022 

4. Ročník 
(v rámci projektu MAP jsou uvedené besedy zdarma) 

 

Najdi si knihu – práce s katalogem 

 Vyhledávání v  elektronickém katalogu Koha, orientace v knihovně. Rozlišení  naučné 

literatury a beletrie, rozlišení podle věkových kategorií, typu média( kniha, audiokniha, komiks, atd)  

Vyhledávání konkrétních titulů podle podle tématu či názvu.  Délka besedy 60 minut. Bez poplatku. 

 

Novinka: Státní symboly ČR: 

Seznámení s českými  státními symboly, jejich významem, užitím a historií. Pracovní 

listy pro jednotlivé skupiny,   výstupem jsou čtvrtky formátu A3, kde děti ve  

zpracovávají  téma  daného symbolu a výtvarně ho dotvářejí.  Čtvrtky dětem zůstavají 

a odnášejí si je do školy. Délka besedy 90 minut. Cena besedy 150 Kč na celou třídu. 

 

 

  Novinka:   Písmo v proměnách staletí 
.Seznámení s egyptskými hieroglyfy,  klínovým písmem i středověkými iluminacemi. 

Samostatnou práci střídá práce skupinová, pracovní listy. Cena besedy 50 kč na celou třídu.  

Délka besedy 60 minut. 

 

 Karel IV. 
Literární pořad o životě Karla IV.  má formu workshopu. Poznatky o našem 

nejvýznamnějším vládci děti získávají  na základě krátké  videprezentace, a dále následné   

samostatné práce.    Pořad je  je postaven  na vizualizaci získaných poznatků, na práci se 

skrývačkami, jazykovými hříčkami a obrázky.  Děti pracují v pěti skupinách, V  závěru 

pořadu svou práci představují ostatním.  Výsledné práce formátu A1 dětem zůstávají a 

odnáší si je do školy.  Délka besedy 90 minut.  Cena besedy je  150 Kč na  celou třídu 

 

Ilustrátorky dětských knih  
Literárně-výtvarná dílna mapuje tvorbu pěti  současných českých  ilustrátorek: M. 

Vydrové, V. Baránkové, L. Dvořákové, E. Chupíkové a H. Zmatlíkové. Děti pracují s 

obrázky, kvízy a skrývačkami a seznamují se s nejvýznamnějšími motivy a typickou 

barevností jednotlivých ilustrací. Výstupem je pět velkých projektových prací formátu 

A1 – jež dětem zůstávají a mohou si je odnést do školy. Délka besedy  90 min. Poplatek 

150 Kč na celou třídu. 

 

  

Astrid Lindgrenová – Ronja dcera Loupežníka 

 

Život slavné švédské spisovatelky, celkový průřez jejím dílem, podrobnější rozbor knihy: 

Ronja, dcera loupežníka. Metoda předvídání, pětilístek,    čtenářská dílna zaměřená na 

rozbor hlavní postavy.  Délka besdy  60 minut. Bez poplatku. 

 

 

 


