
Městská knihovna Krnov 
Oddělení pro děti a mládež

Soukenická 29 a pobočka Jiráskova 43
79401 Krnov

Nabídka besed v odd. pro děti a mládež od 6. 2. 2017 do 23. 6. 2017

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

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

 Největší poklad – Vydejte se společně s námi a hlavními hrdiny tohoto 
krásného příběhu, čarodějkou Tibérií a havranem Emiliem, na dobrodružnou 
cestu za pokladem. A co je to vlastně za poklad, když se nedá nikde koupit? 
Hravá lekce protkaná metodami RWCT (Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení).
Od 6. 2. do 14. 2. a od 27. 2. do 3. 3. 2017 (vhodné pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ)

 Březen – měsíc čtenářů – Knihovna slaví 70. let od svého založení! A to je 
rozhodně důvod k oslavám. Přijďte se dozvědět něco o knihách, knihovně 
a knihovnictví. 
Od 6. 3. do 10. 3. 2017

 Josef Skupa na scéně se Spejblem a Hurvínkem – Všichni víme kdo je Spejbl, 
Hurvínek, Mánička a Žeryk, ale že mají také své vlastní divadlo? A kdo vlastně 
stojí za loutkou? Beseda k 125. výročí narození Josefa Skupy, zakladatele 
loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
Od 13. 3. do 28. 3. 2017

 Velikonoce – Víte proč se slaví Velikonoce a jaké zvyky k nim patří? Na besedě 
o největších svátcích jara se vše dozvíte.
Od 3. 4. do 14. 4. 2017

 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 18. do 28. 4. 2017

 Kouzelná zahrada Jiřího Trnky – Co se může ukrývat za starou, zrezivělou 
brankou? Přijďte prožít dobrodružství a odhalovat rozličná tajemství kouzelné 
zahrady. Lekce využívá metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení) a dramatické výchovy.
Od 2. do 19. 5. 2017



 Pasování prvňáčků – 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 22. 5. do 2. 6. 2017 pouze pro žáky prvních tříd

 J. R. R. Tolkien a jeho svět – Při příležitosti 125. výročí narození J. R. R. 
Tolkiena si vás dovolujeme pozvat na výpravu za poznáním nejen o autorovi, 
ale také za mýty, které stvořil. Vzhůru do Středozemě!
Od 5. 6. do 23. 6. 2017

Termíny besed si můžete kdykoliv domluvit osobně nebo na telefonním čísle 

554 610 905 
případně prostřednictvím e-mailu

mruz@knihkrnov.cz

baranova@knihkrnov.cz

Těšíme se na shledanou v knihovně.

Jakub Mruz a Kateřina Baranová

knihovníci oddělení pro děti a mládež

Soukenická 29, 79401 Krnov

Naděžda Lhoťanová 

pobočka Jiráskova

Jiráskova 43

Tel. 554 637 172


