
Městská knihovna Krnov 
Oddělení pro děti a mládež

Soukenická 29 a pobočka Jiráskova 43
794 01 Krnov

Nabídka besed v oddělení pro děti a mládež od 5.2.2018 do 29.6.2018

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dovolte, abychom Vás a Vaši třídu pozvali do knihovny na následující besedy:

 Jako ty! – V této knize vystupují dvě naprosto rozdílné postavy. Malá myška 
a drak Bodo. Myška by tak ráda byla velká a silná jako drak. Bodo by naopak 
chtěl být malý a nenápadný jako myška. A přestože někdy během života 
chceme být jako někdo jiný, je důležité abychom v daném okamžiku byli tím, 
kým bychom být skutečně měli: pravými přáteli.
Lekce využívá metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
Od 5. do 23.2. 2018

 Knihovna není labyrint – Na první pohled se může zdát, že knihovna je 
opravdovým labyrintem a cesta k požadované knize by vydala na nejednu 
dobrodružnou výpravu. My vám ale na lekci ukážeme, že opak je pravdou! 
Pro žáky je připraveno opravdové knihovnické detektivní pátrání, ve kterém se 
hravou formou naučí hledat nejkratší cestu k požadovaným knihám. Navíc 
budou muset vyhledané knihy prolistovat, zhodnotit a najít společné 
kritérium. Na konec si vyluštíme knižní šifru. 
Od 5. do 9.3. 2018

 Velikonoce – Víte proč se slaví Velikonoce a jaké zvyky k nim patří? Na besedě 
o největších svátcích jara se vše dozvíte.
Od 12. do 29.3. 2018

 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 3.4. do 20.4. 2018

 Světoví češi – Přijďte nahlédnout do osudů výjimečných osobností, které 
proslavily naši zem. Umělci, vynálezci, vědci - ti všichni čekají pouze na to, až 
odhalíte jejich příběhy plné splněných i promarněných snů, dobrodružství a 
odvahy zkoušet něco nového, jít svou cestou a dělat věci jinak. Nebo také 
příběhy neuvěřitelných náhod, pádů, smůly a neštěstí. Někteří získali slávu již 
během svého života, někteří bylo znovuobjeveni až později. Všichni to jsou ale 
lidé, na které bychom měli být hrdí.
Od 23.4. do 11.5. 2018



 Za pohádkou kolem světa 2 – Po úspěchu první cestopisně - pohádkové lekce 
jsme se rozhodli dát na vás a na druhé pololetí zařadit pokračování. Vydejte se 
s námi opět na výpravu za pohádkou. Tentokrát vyměníme Japonsko, Austrálii 
a Afriku za jiné země - budeme cestovat na sever za polární kruh, vydáme se 
do džungle a také vysoko do hor. Na každém místě se zastavíme a zjistíme, 
jaké pohádky znají zdejší děti. PS: průvodce opět zajištěn :)
Od. 14.5. do 25.5. 2018

 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 28.5. do 8.6. 2018 pouze pro žáky prvních tříd

 Čtení na prázdniny – Jelikož konec školního roku už netrpělivě klepe na 
dveře, přijďte si k nám užít hravé dopoledne, seznámit se s horkými knižními 
novinkami a vybrat si to správné čtení na prázdniny! Vždyť právě 
o prázdninách je kniha ten nejlepší přítel, kterého si můžete vzít s sebou 
kamkoliv. Dílna čtení v knihovně.
Od. 11.6. do 29.6. 2018

Termíny besed si můžete kdykoliv domluvit osobně nebo na telefonním 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 Jakub Mruz
knihovníci oddělení pro děti a mládež
Soukenická 29, 79401 Krnov

Naděžda Lhoťanová, pobočka Jiráskova
Jiráskova 43
Tel. 554 637 172


