Besedy a dílny čtení
pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ 2021/2022

Milé paní učitelky, milí páni učitelé!
Městská knihovna Semily nabízí ve školním roce 2021/2022 dva typy kulturně vzdělávacích programů pro
2. stupeň základních škol, besedy a dílny čtení.

1. NAJDI SI SVOU KNIHU (dílna čtení; cca 60 minut)
Pro každého se najde zajímavá knížka. 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 správný výběr knihy. Dětského čtenáře
motivují ke čtení, pedagoga inspirují k práci s příběhem. Je ideální navštívit jednu dílnu v každém ročníku ZŠ – výběr
knih i aktivity obměňujeme.

2. KDO? KDY? JAK? (interaktivní beseda; cca 60 minut)
Sekce s naučnou literaturou čeká na své objevení! Žáci si vyzkoušejí pracovat s knihou coby solidním zdrojem
informací a v závěru se zúčastní vědomostního klání týmů. Z této dílny si odnesou praktické zkušenosti, které se jim
budou hodit při studiu i psaní referátů.

3. POETICKÁ DÍLNA (interaktivní beseda; cca 60 minut)
Skládat básně, to je dřina!
Může to být vůbec psina?
Že lze básním těžko rozumět?
Jsou dobré jen pro holčičí svět?
Že tomu tak vůbec není
přesvědčit se přijďte k nám;
názor možná leckdo změní
při poetické dílně sám!
Během této hravé, tvůrčí dílny představujeme žákům některé moderní, zejména humorné poetické žánry a formy.
Dotkneme se tvorby významných současných autorů, jako je Radek Malý či Daniela Fischerová. Žáky zapojujeme do
besedy a v závěru vytvářejí společné dílo.

Programy zajišťuje oddělení pro děti a mládež,
objednávejte se prosím u knihovnice Jany Baánové na tel. 606 267 747.

Nováčkem mezi dospělými
Program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Oddělení pro děti a mládež nabízí literaturu do 15 let. V nedávné době vznikla v knihovně
nová sekce – young adult („mladý dospělý“) označující knihy pro věkovou kategorii 14 – 21
let. Pro žáky 8. a 9. tříd to znamená pozvolný přechod do oddělení pro dospělé.
Program Nováčkem mezi dospělými provede žáky oddělením pro dospělé čtenáře, pomůže
jim zorientovat se v jednotlivých sekcích fondu tak, aby dokázali vyhledat konkrétní titul
z oblasti beletrie, odborné literatury nebo školní četby. Žáci si vyzkoušejí vyhledávání
v online katalogu, který je dostupný odkudkoli a poskytne jim potřebné informace o tom,
kde přesně se kniha nachází a zda je v daném okamžiku dostupná. Novinkou na oddělení je
interaktivní dotykový katalog!
Cílem programu je vytvořit pomyslný most, po němž mohou dospívající bez ostychu přejít z
říše dětské knihy do světa literatury pro dospívající a dospělé. Dveře do oddělení pro děti a
mládež jim samozřejmě zůstávají otevřeny i nadále.

