
Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace
Soukenická 29, 794 01 Krnov

554 610 905 / info@knihkrnov.cz / www.knihkrnov.cz

Nabídka besed v oddělení pro  děti a mládež od 4.2.2019 do 28.6.2019
     
     Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

dovolte, abychom Vás a Vaši třídu pozvali do knihovny na následující besedy:

 Cesta do pravěku – Pojďte se s námi vydat na cestu do pravěku. Čeká vás 
interaktivní beseda zpracovaná dle metod Čtením a psaním ke kritickému myšlení 
(RWCT) a zároveň plná úkolů, zábavy a poznání z doby kamenné, bronzové 
a železné. 
Od 4.2. do 26.2.2019.

 Hrajeme si s Večerníčkem – Hravá beseda s oblíbenými pohádkovými 
postavičkami ze známého pořadu pro děti. Čeká vás knihovnické divadlo 
a zábavnou formou si ověříte, jak dobře znáte hrdiny a písničky z večerníčků. Na 
shledanou v knihovně se těší Večerníček s Žofkou.
Od 28.2. do 1.3.2019 a od 11.3. do 22.3. 2019.

 Detektivní pátrání v knihovně – V tomto týdnu se ze čtenářů stanou malí 
detektivové. V knihovně totiž bude probíhat čtenářská dílna se speciální 
dobrodružnou pátrací akcí. Úkolem bude vypátrat, ze kterých knih byly odcizeny 
nalezené ukázky. Máme tu dvě místa činu – jedno, které po sobě zanechal zloděj 
textu a druhé po zloději ilustrací.
Od 25.3. do 29.3.2019.

 Velikonoce – Víte, proč se slaví Velikonoce a jaké zvyky k nim patří? Na besedě   
o největších svátcích jara se vše dozvíte.
Od 1.4. do 16.4. 2019.

 Duben – měsíc ptactva – Od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost 
ornitologická kampaň Pták roku. Jejím 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.
Od 23.4. do 3.5. 2019.

 Ilustrátoři dětských knih – Ilustrace je nepostradatelnou součástí každého 
dětského příběhu. V knihovně vás seznámíme s významnými českými ilustrátory 
knih pro děti a jejich tvorbou, kterou znají malí i velcí. 
Od 6.5. do 24.5.2019.
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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 kresby skřítků.
Od 27.5. do 7.6.2019 pouze pro žáky prvních tříd ZŠ.

 Čtení na prázdniny – Jelikož konec školního roku už netrpělivě klepe na dveře, 
přijďte si k nám vybrat to správné čtení na prázdniny. Vždyť právě o prázdninách 
je kniha ten nejlepší přítel, kterého si můžete vzít s sebou kamkoliv. 
Od 10.6. do 28.6.2019.

 Papuchalk Petr – Čtenářská lekce zpracovaná dle metod Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení (RWCT) ke knize Papuchalk Petr od autora velmi úspěšné 
série dětských knih Petra Horáčka. 
Od 11.3. do 28.6.2019 – vhodné pro MŠ a žáky prvních tříd ZŠ.

Termíny besed si 9295
můžete kdykoliv domluvit osobně, telefonicky na čísle 554 610 905 nebo e-
mailem baranova@knihkrnov.cz, tezka@knihkrnov.cz. 

Nenašli jste tu správnou besedu v nabídce? Nevadí. Besedu na přání lze 
udělat v jakémkoliv termínu.

Těšíme se na shledanou v knihovně.

Kateřina Baranová 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
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