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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A KULTURNÍCH PROGRAMŮ
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
3. 10. 2022 - 16. 12. 2022
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dovolte, abychom Vás a Vaši třídu pozvali do knihovny na následující programy:


Skřítci v knihovně – Skřítci se i letos těší na prvňáčky. Rádi děti v knihovně přivítají a popovídají jim
něco o tom, k čemu knihovna slouží, co všechno v ní najdeme a jak se chováme ke knihám. Navíc
dostane každý prvňáček registraci na rok zdarma.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální
3. 10. - 7. 10. 2022 pouze pro žáky prvních tříd ZŠ



Barevná příšerka – Někdy se cítíme zmatení a nevíme proč. Pocity máme zpřeházené. Pojďme se
společně zamyslet nad tím, co nás dělá šťastné, smutné, naštvané, vystrašené, klidné... Interaktivní
vzdělávací program inspirovaný knihou Anny Llenas - Barevná příšerka.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální
10. 10. - 25. 10. 2022



#Čím chci být – Vzdělávací program určený pro žáky devátých tříd základních škol, kteří stojí před
důležitým rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Naučíme žáky zjistit, které povolání je
pro ně to pravé a k jaké profesi mají nejlepší předpoklady. Žáci se naučí používat správná klíčová
slova a vyhledávat relevantní informace potřebné ke správné volbě jejich budoucího povolání.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, digitální, občanské a kulturní
povědomí
31. 10. - 4. 11. 2022 pouze pro žáky devátých tříd ZŠ



Moji hrdinové – Většina hrdinů, které známe, jsou výjimečné bytosti nadané nadpřirozenými
schopnostmi a s pláštěm, který jim vlaje z ramen. Existují však i hrdinové z masa a kostí, tak lidští
jako my, kteří se někdy mýlí, ale jindy se jim povedou věci naprosto výjimečné. Interaktivní program
zpracovaný metodou RWCT inspirovaný sérii knih Moji hrdinové.
Klíčové kompetence: k učení, čtenářské, komunikace v mateřském jazyce, k řešení problémů a
komunikativní, sociální a personální
7. - 25. 11. 2022
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 Čertí knihovna – Na začátek adventu, jsme si do knihovny pozvali opět naše známé čertice Mefisku
a Trepifajxlu. Ty nám povyprávějí o životě malých čertů, o tom, jak to vypadá v pekle, co všechno se
v něm dá dělat a také se dozvíme, jak to chodí v čertí škole. Něco si zazpíváme a budeme i soutěžit.
Klíčové kompetence: občanské a kulturní povědomí, komunikativní a pracovní
28. 11. - 5. 12. 2022 pouze pro MŠ a žáky prvních tříd ZŠ
 Jak to chodí v adventním období – Vánoce se blíží. Pojďme si tedy osvěžit různé zvyky a tradice,
které se v adventním období dodržují. Vše si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži, a kdo bude
chtít, může si odnést i vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu.
Klíčové kompetence: občanské a kulturní povědomí, komunikativní a pracovní
8. - 16. 12. 2022


Dopoledne s Montessori pomůckami – Přijďte si s dětmi na vlastní kůži vyzkoušet práci
s didaktickými pomůckami v souladu s principy Montessori pedagogiky.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní a pracovní, k řešení problémů
říjen - prosinec 2022

 Deskoherní dopoledne – Děti potřebují společné zážitky. Společné hraní deskových her patří
k jednomu z nejhodnotnějšímu času, který mohou děti zažít. Rozvíjejí sociální dovednosti a
podporují psychický růst v každém věku. Podle výzkumu je důležité vědět, že pro mozek je hraní
deskových her totéž, co pravidelné cvičení pro svaly. Provedeme vás světem nejlepších her, které
máme k dispozici.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní a pracovní
říjen - prosinec 2022
Termíny vzdělávacích a kulturních programů si můžete kdykoliv domluvit osobně, telefonicky na
čísle 554 610 905 nebo prostřednictvím e-mailu
indruchova@knihkrnov.cz, tezka@knihkrnov.cz
Nenašli jste ten správný program v nabídce?
Nevadí, na přání lze program udělat v jakémkoliv termínu.
Těšíme se na shledanou v knihovně.
Kateřina Indruchová a Andrea Těžká
knihovnice oddělení pro děti a mládež
Soukenická 29, 794 01 Krnov
Tel.: 554 610 905

Naděžda Lhoťanová
knihovnice pobočky Jiráskova
Jiráskova 43, 794 01 Krnov
Tel.: 554 637 172

