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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A KULTURNÍCH PROGRAMŮ
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
7. 2. – 30. 6. 2022
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dovolte, abychom Vás a Vaši třídu pozvali do knihovny na následující programy:


Český, česká, české – Znáte české státní symboly? Co se za nimi skrývá a jaký je jejich příběh? Tušíte,
jak se objevilo na prezidentské standartě heslo „Pravda vítězí“? V tomto vzdělávacím programu
provedeme děti zábavnou formou nejen světem oficiálních státních symbolů, ale seznámíme je
i s dalšími národními fenomény.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, národní cítění, občanské.
7. 2. - 4. 3. 2022



Knihovna slaví 75. narozeniny – Zveme vás na oslavu! Čeká na vás okénko do historie knihovny,
pochlubíme se zajímavostmi ze skladů, budete si moci vyzkoušet práci knihovníků bez moderních
technologií a také si trochu zavěštíme a poodhalíme budoucnost knihovny. Co myslíte? Nahradí
knihovníky roboti?
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní a pracovní
7. 3. - 25. 3. 2022



Velikonoce – Víte, proč se slaví Velikonoce a jaké zvyky k nim patří? Na besedě o největších svátcích
jara se vše dozvíte.
Klíčové kompetence: občanské a kulturní povědomí, komunikativní a pracovní
4. - 12. 4. 2022



Pták roku Od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická kampaň Pták roku.
Posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování
a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Pro letošní rok byl nominován zvonek
zelený.
Klíčové kompetence: občanské a kulturní povědomí, komunikativní a pracovní
18. 4. - 24. 4. 2022



Jak dobře znáte Harryho Pottera? – Harry Potter a Kámen mudrců letos slaví 20. výročí své filmové
premiéry. Je známo, že předlohou pro film byla stejnojmenná kniha autorky J. K. Rowlingové, rozhodli
jsme se proto k oslavám připojit a oddělení pro děti a mládež na tento čas proměnit ve školu čar
a kouzel v Bradavicích. Na děti bude čekat zábavný interaktivní program zpracovaný metodou RWCT.
Klíčové kompetence: k učení, literární a čtenářské, komunikativní a pracovní, k řešení problémů
2. 5. - 27. 5. 2022
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Pasování prvňáčků na čtenáře – Připomínáme paním učitelkám, že na přelomu května
a června proběhne slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Těšíme se na děti ve slavnostním
oblečení a jejich vytvořené skřítky.
Klíčové kompetence: komunikativní, občanské a kulturní povědomí
30. 5. - 10. 6. 2022 pouze pro žáky prvních tříd ZŠ



Dědeček v růžových kalhotách – Dědeček z našeho vyprávění není jako ostatní prarodiče – nosí totiž
růžové kalhoty! A vůbec se někdy chová legračně a lidé si o něm povídají, že je podivín… Pokud se
chcete dozvědět, jak to s dědečkem z knihy Lucie Hášové Truhelkové doopravdy je, přijďte na naši
interaktivní čtenářskou lekci zpracovanou metodou RWCT.
Klíčové kompetence: k učení, literární a čtenářské, komunikativní a pracovní, k řešení problémů
březen – červen 2022



Nenažraná koza – Mlsnou kozu nebaví již přežvykování trávy a tak se rozhodne vyzkoušet něco jiného.
A co to bude? To se dozvíte na čtenářské lekci motivované knihou Petra Horáčka.
Klíčové kompetence: literární a čtenářské, komunikativní a pracovní, k řešení problémů
březen - červen 2022 pouze pro žáky MŠ



Eliška a Měsíčňánek – Příběh o klukovi z Měsíce, který se dostane na Zemi, potká tam holčičku Elišku
a společně odhalí krásu barev na naší planetě. Čtenářská lekce na knihu autorky Emmy Ch. Clarkové.
Klíčové kompetence: k učení, literární a čtenářské, komunikativní a pracovní, k řešení problémů
březen - červen 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
březen - červen 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
březen - červen 2022
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Termíny vzdělávacích a kulturních programů si můžete kdykoliv domluvit osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu:
Hlavní budova
e-mail: indruchova@knihkrnov.cz; tezka@knihkrnov.cz
tel.: 554 610 905
Pobočka Jiráskova
e-mail: lhotanova@knihkrnov.cz
tel.: 554 637 172

Nenašli jste ten správný program v nabídce?
Nevadí, na přání lze program udělat v jakémkoliv termínu.

Na shledanou v knihovně se těší

Kateřina Indruchová a Andrea Těžká
knihovnice oddělení pro děti a mládež
Soukenická 29, 794 01 Krnov

Naděžda Lhoťanová
knihovnice pobočky Jiráskova
Jiráskova 43, 794 01 Krnov

