2. TŘÍDA: UŽ JSEM ČTENÁŘ…
CO BUDU ČÍST?
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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.

4. TŘÍDA: NAJDI SI SVOU KNIHU
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.

5. TŘÍDA: LITERÁRNÍ OSTROVY

1.TŘÍDA: UČÍM SE ČÍST…
ŠKOLNÍ STRAŠIDLO
Beseda pro začínající čtenáře. Veselé vyprávění
o škodolibém strašidlu, které se zabydlí v jedné
první třídě. Co se školním strašidlem děti zažijí a jak
to všechno dopadne? To se se dovíte při napínavém
vyprávění na motivy knížky od spisovatelky Zuzany
Pospíšilové.

3. TŘÍDA: DOBRODRUŽSTVÍ
NA STRÁNKÁCH KNIH
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.

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.
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2. KDO? KDY? JAK?
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 besedy si odnesou
praktické zkušenosti, které se jim budou hodit při
studiu i psaní referátů.

6. A 7. TŘÍDA
3. POETICKÁ DÍLNA
1. NAJDI SI SVOU KNIHU
Dílna čtení, která cílí na rozvoj čtenářské
gramotnosti a především správný výběr knihy.
Knihovnice pracují se současnou žádanou knižní
tvorbou i s lahůdkami z malých nakladatelství.
Dětského čtenáře program motivuje ke čtení,
pedagoga inspiruje k práci s příběhem.

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.

8. A 9. TŘÍDA
NOVÁČKEM MEZI DOSPĚLÝMI
Program, který ulehčí dětem přechod
z dětského do dospělého oddělení. Kde najdou teen
zónu a young adult literaturu určenou právě jim?
Žáci si vyzkouší vyhledávání v on-line katalogu
na dotykové obrazovce, seznámí se s řazením knih
a zábavnou formou se naučí vypátrat vybranou
knihu.

