
Milé paní učitelky, milí páni učitelé! 
Městská knihovna Semily nabízí ve školním roce 2021/2022 dva typy kulturně vzdělávacích programů pro 
1. stupně základních škol. 

DDÍÍLLNNYY  ČČTTEENNÍÍ  22002211//22002222  PPRROO  11..  SSTTUUPPEEŇŇ  ZZŠŠ  
V dílnách čtení se žáci seznamují s knižní nabídkou s ohledem na jejich věk a čtenářské schopnosti. 
Dílny jsou zacílené na rozvoj čtenářské gramotnosti a výběr vhodné knihy. Dětského čtenáře motivují ke 
čtení, pedagoga inspirují k práci s příběhem. Dílny čtení sledují určitou kontinuitu, proto je ideální navštívit 
jednu v každém ročníku ZŠ.  

11..  TTŘŘÍÍDDAA::  SSLLAAVVNNOOSSTT  SSLLAABBIIKKÁÁŘŘEE  ––  KKVVĚĚTTEENN  22002222  
První třídě už brzy odzvoní a máme tu nové čtenáře! Přijďte se pochlubit do knihovny. Veselý program, 
v jehož závěru jsou prvňáčci pasovaní na čtenáře; z knihovny si odnesou dárek – poukaz na roční registraci 
zdarma a knížku pro prvňáčka. Během interaktivního programu si pohrajeme s písmeny, slovy i knížkami.  

  
22..  TTŘŘÍÍDDAA::    UUŽŽ  JJSSEEMM  ČČTTEENNÁÁŘŘ……  CCOO  BBUUDDUU  ČČÍÍSSTT??  
Jak to chodí v knihovně? Kde najdu ty správné knížky pro sebe? Jaké knihy vyšly? První knihovnická lekce 
s dílnou čtení plná příběhů a povídání. Knihovnice hravou formou seznamují začínající čtenáře s oddělením 
pro děti a mládež.   

 
33..  TTŘŘÍÍDDAA::  DDOOBBRROODDRRUUŽŽSSTTVVÍÍ  NNAA  SSTTRRÁÁNNKKÁÁCCHH  KKNNIIHH  
Třeťáci už pomalu odrůstají pohádkám – je na čase pustit se do pořádného dobrodružství! Druhá 
knihovnická lekce děti naučí, jak si pro sebe vhodně vybrat knížku. A že je z čeho vybírat, o tom se 
přesvědčí během této dílny čtení.  

  
44..  TTŘŘÍÍDDAA::  NNAAJJDDII  SSII  SSVVOOUU  KKNNIIHHUU  
Jak se zorientovat v knižní nabídce? Jaké novinky právě vyšly? Poradíte mi nějaké cool autory? Jak najdu 
knihu, která mě bude bavit? 
To všechno a mnohé další probereme a prolistujeme v dílně čtení pro čtvrťáky.  

 
55..  TTŘŘÍÍDDAA::  LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ  OOSSTTRROOVVYY  
Vypravme se společně na ostrov příběhů! V interaktivní dílně čtení pracujeme hravou formou s oblíbenými 
literárními žánry pro tuto věkovou skupinu: fantasy, dobrodružná, detektivka, aj. Nechybí čtení a výběr 
současných titulů pro páťáky. 
 

  

  



BBEESSEEDDYY  22002211//22002222  PPRROO  11..  SSTTUUPPEEŇŇ  ZZŠŠ  
Besedy se zaměřují na kulturně vzdělávací obsah jednotlivých knih. Obvykle vybíráme příběhy s přesahem 
do života od současných, převážně českých autorů, či velká témata (např. senioři, šikana). Na nich stavíme 
interaktivní besedy, během nichž posluchači přemýšlejí a spolupracují. Z besed si odnášejí především 
pozitivní zážitek spojený s knihou a často i chuť dát se do čtení. 

  

11..  TTŘŘÍÍDDAA::  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  SSTTRRAAŠŠIIDDLLOO  
Ance a jejím kamarádům z první třídy se při psaní a počítání příliš nedaří. Jako by jim někdo škodil! Společně 
přijdou na to, že mají ve třídě škodolibé strašidlo, které jim působí potíže. Co se školním strašidlem zažijí a 
jak to všechno dopadne? To se dozvíte při napínavé besedě na motivy knížky od dětské psycholožky a 
autorky mnoha titulů pro malé čtenáře. Délka programu: přibližně 45 minut.  
  

22..  TTŘŘÍÍDDAA::  LLEENNTTIILLKKAA  PPRROO  DDĚĚDDUU  EEDDUU  ((IIVVOONNAA  BBŘŘEEZZIINNOOVVÁÁ))  
Beseda plná čtení, společného povídání a drobných aktivit. Děti se prostřednictvím příběhu vcítí do svých 
babiček a dědečků.  

Malý Honzík se má, bydlí s ním a s rodiči nejen dědeček Arnošt, ale i pradědeček Eda, a tak má Honzík doma dědečky 
dva. S Edou je veselo, ale občas Honzíka rozzlobí, když mu děda něco provede. Ukáže se, že děda Eda své povedené 
kousky nedělá ani naschvál, ani z obyčejné zapomnětlivosti, ale protože je nemocný. 

  

33..  TTŘŘÍÍDDAA::  HHRRAAVVÉÉ  RRÝÝMMOOVVAAČČKKYY  PPRROO  ŽŽÁÁČČKKYY  
Básničky nás provázejí od nejútlejšího věku; malé děti je milují! Záměrem této besedy je podpořit a rozvíjet 
tuto zálibu, aby se později nevytratila. Ukážeme si, že básnění je hravá, tvůrčí činnost, žonglování s naší 
mateřštinou. Budeme rýmovat, hádat, lámat si jazyk a smát se nad zdařilými básničkami současných 
autorů.  
  

44..  TTŘŘÍÍDDAA::  TTAAJJEEMMSSTTVVÍÍ  JJEESSKKYYNNĚĚ  PPOOKKLLAADDŮŮ  ((PPEETTRR  HHUUGGOO  ŠŠLLIIKK))  
Dobrodružný příběh o přátelství, napětí, dobrých skutcích i poučení. Děti se do besedy aktivně zapojí: 
budou naslouchat, odpovídat, vyprávět, předvídat…  

Kamarádi Jindra, Vojta a Tereza jsou na stopě pokladu! Už si představují, co všechno si koupí, až ho najdou, ovšem 
nakonec je všechno jinak. Nejcennější poklady totiž nelze přepočítat na peníze. 

55..  TTŘŘÍÍDDAA::  ÚÚTTĚĚKK  KKRRYYŠŠPPÍÍNNAA  NN..  ((IIVVOONNAA  BBŘŘEEZZIINNOOVVÁÁ))  
Budeme sledovat strhující příběh! Čtené ukázky prokládáme četnými otázkami, abychom děti přiměli 
přemýšlet nad tím, co musel Kryšpín prožívat, a jak se zachovat, když se octneme v roli svědků šikany.  

Jedenáctiletý Kryšpín, outsider v dětském kolektivu, bezradně volí útěk jako jediné řešení svého trápení. Autorka 
postupně rozkrývá chlapcovu minulost a odhaluje choulostivé téma šikany.  

 
OOBBJJEEDDNNEEJJTTEE  SSEE  TTEELLEEFFOONNIICCKKYY::  

606 267 747 / 481 622 902   
Těší se na vás 

Jana Baánová a Petra Luňáková, oddělení pro děti a mládež 


