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NABÍDKA BESED V ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
3. 9. 2020 - 22. 12. 2020
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dovolte, abychom Vás a Vaši třídu pozvali do knihovny na následující besedy:

· Pasování prvňáčků na čtenáře – Proběhne slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny. Těšíme se na děti ve slavnostním oblečení a jejich kresby skřítků.

3. 9. - 18. 9. 2020 pouze pro žáky loňských prvních tříd ZŠ
·

Skřítci v knihovně – Skřítci se i letos těší na prvňáčky. Rádi děti v knihovně přivítají
a popovídají jim 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.

13. - 23. 10. 2020 pouze pro žáky prvních tříd ZŠ.
·

Čeština vs. slovenština – Rozumí dnešní děti slovenštině? Na interaktivní besedě si
to můžeme společně ověřit a vyzkoušet. Děti budou porovnávat rozdílnosti a podobnosti
našich jazyků. Na řadu přijdou také knihy ve slovenštině, a kdo bude chtít, může si
i nějakou vypůjčit.

26. - 6. 11. 2020
·

Jak to chodí v mraveništi – Mravenci jsou docela zvláštní hmyz. Jsou velice pracovití
a starostliví, a ačkoliv nemají vymoženosti moderní doby, umí se mezi sebou velmi dobře
dorozumívat. Na interaktivní besedě se mimo jiné dozvíte, k čemu potřebují mravenci
tykadla, proč se starají o mšice a kdo je jejich nepřítelem.

9. - 20. 11. 2020
·

Čertí knihovna – Na začátek adventu, jsme si do knihovny pozvali opět naše známé
čertice Mefisku a Trepifajxlu. Ty 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.

23. 11. - 4. 12. 2020 pouze pro MŠ a žáky prvních tříd ZŠ.
·

Jak to chodí v adventním období – Vánoce se blíží. Pojďme si tedy osvěžit různé
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.

7. - 22. 12. 2020
Termíny besed si můžete kdykoliv domluvit osobně, telefonicky na čísle
554 610 905 nebo prostřednictvím e-mailu
indruchova@knihkrnov.cz, tezka@knihkrnov.cz.
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Nenašli jste tu správnou besedu v nabídce? Nevadí. Besedu na přání lze
udělat v jakémkoliv termínu.

Těšíme se na shledanou v knihovně.

Kateřina Indruchová 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

