Městská knihovna Krnov
Oddělení pro děti a mládež
Soukenická 29 a pobočka Jiráskova 43
794 01 Krnov

Nabídka besed v odd. pro děti a mládež od 2.10.2017 do 22. 12. 2017
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 od 2. do 6.10. 2017


Svoboda nadevšecko – Bajka Svoboda nadevšecko nás seznamuje s příběhem
psa a vlka. Jeden rád hlídá hospodářův dům a užívá si pohodlí, druhý zase
preferuje potulování po lesích. Jak to ale u bajek bývá, ne všechno je takové,
jaké se na první pohled zdá. Interaktivní beseda zpracovaná dle metod
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, při které se děti seznámí s žánrem
bajky, samy se budou zamýšlet nad obrázky, texty, budou si vytvářet vlastní
názory a ty také nakonec prezentovat a obhajovat.
Od 9. do 27. 10. 2017 – vhodné jak pro první, tak pro druhý stupeň.

 Za pohádkou kolem světa – Vydejte se s námi na výpravu za pohádkou.
A abychom vás přesvědčili, že bude stát za to, tak bude rovnou kolem celého
světa. V knihovně nasedneme na letadlo, které nás odnese např. do Anglie,
Japonska, Austrálie nebo až za polární kruh. Na každém takovém místě se
potom zastavíme a zjistíme, jaké pohádky čtou děti v jiných zemích
(ano, dokonce i v iglú mají rádi pohádky). PS: průvodce zajištěn :)
Od 30.10. do 17. 11. 2017
 Čertí knihovna – Na začátek adventu jsme si do knihovny pozvali 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.
Od 20. 11. do 5. 12. 2017
 Jak to chodí v adventním období – Vánoce se blíží. Pojďme si tedy osvěžit
všechny zvyky a tradice, které se v adventním období dodržují. Podíváme se
také na to, jak se slaví nejoblíbenější svátky roku za hranicemi České republiky.
Od 7. do 22. 12. 2017
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

