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Nabídka besed v oddělení pro  děti a mládež od 1.10.2018 do 21.12.2018
     
     Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

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

 Skřítci v knihovně – Skřítci se i letos těší na prvňáčky. Rádi je v knihovně přivítají 
a popovídají 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.
Pouze pro žáky prvních tříd ZŠ od 1. do 5.10.2018.

 Cesty dětí do staletí – vznik ČSR – Jelikož se blíží 100. výročí vzniku ČSR, 
pojďte s námi cestovat do historie a dozvědět se zábavnou formou jaká byla cesta 
od monarchie ke vzniku republiky.
Pro žáky 5. až 8. tříd ZŠ od 8. do 26.10.2018.

 Hrátky s pohádkami – Pojďte si s námi pohrát s knihou plnou popletených 
pohádek, kde může být Budulínek Hurvínkem a liška klidně veverkou. Interaktivní 
beseda zpracovaná dle metod Čtením a psaním ke kritickému myšlení, při které 
se děti seznámí s žánrem pohádky, vytvoří si vlastní příběh a budou se zamýšlet 
nad obrázky a texty. 
Pro MŠ a žáky 1. až 4. tříd ZŠ od 8. do 26.10.2018.

 Zábavná poezie – Že je poezie nudná? Že se básním nedá rozumět? Přijďte se 
přesvědčit, že tomu tak není. Objevme spolu v příkladech, co je sonet, kaligram 
nebo limerik a co se skrývá za tajemnými názvy jako eufonie nebo absolutní 
báseň.
Pro žáky 4. až 8. tříd ZŠ  od 1. do 16.11. 2018.

 Čertí knihovna – Na začátek adventu, jsme si do knihovny pozvali opět naše 
známé Čerty Matlafouse a Šmudlofouse. Ti 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.
Pro MŠ a žáky prvních tříd ZŠ od 19.11. do 4.12.2018.

 Jak to chodí v adventním období – Vánoce se blíží. Pojďme si tedy osvěžit 
všechny 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.
Pro žáky prvního stupně ZŠ od 6. do 21.12.2018.
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Termíny besed si můžete kdykoliv domluvit osobně nebo telefonicky na 
čísle 554 610 905.

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


