NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA
Školní rok 2020/2021
Vážení přátelé,
posíláme Vám nabídkový list lekcí informatické výchovy a besed, které pořádá
Městská knihovna v Českém Krumlově. Tyto lekce a besedy jsou určeny nejen
pro hodiny českého jazyka a literatury, ale dají se využít i v řadě jiných
předmětů (vlastivěda, dějepis, občanská výchova, hudební výchova ap.). Konají
se v prostorách oddělení pro děti, Městská knihovna, Horní ul. 155, případně
v dalších prostorách v areálu Městské knihovny, Horní ul. 155.
Délka besedy pro mladší děti je zhruba 45 minut, pro starší 90 minut – pokud
není přímo uvedeno jinak.
Tyto lekce a besedy provádíme ZDARMA.
Doba konání besed: Vzhledem k provozní době oddělení pro děti je možné
besedy provádět v pondělí až čtvrtek dopoledne se začátkem nejdříve v 8.00
hodin a koncem nejpozději ve 12.00 hodin – v tomto časovém rozmezí je
možno dohodnout dobu konání besedy. V pátek besedy nemohou být, protože je
oddělení pro děti otevřeno i dopoledne. Některé besedy, které se budou konat
v jiných prostorách, si prosím budete domlouvat přímo s lektorkami, tam
lze upravit i čas konání akce.
Lekce informační výchovy i besedy si můžete objednat (pokud není u besedy
uvedena jiná lektorka) u p. Heleny Jelínkové, oddělení pro děti, Městská
knihovna, Horní 155, Český Krumlov (nejméně měsíc před požadovaným
termínem akce). Prosím, abyste vždy uváděli počet dětí ve třídě!
PROSINEC je v oddělení pro děti vyhrazen pouze besedám s vánoční
tématikou.
Závazné objednávky se na začátku školního roku přijímají na období září –
prosinec, na další měsíce raději až po Novém roce.
Telefonní čísla lektorů a kontakty jsou uvedeny na konci nabídky.
Srdečně zdraví a na další spolupráci se těší
Helena Jelínková, knihovnice
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Nabídka lekcí informatické výchovy
pro základní školy a nižší ročníky gymnázia
Lekce pro 2. - 3. ročník ZŠ: Kniha a její tvůrce
Kdo pro nás píše a ilustruje knihy? Jak se můžu stát čtenářem knihovny?
Seznámení s fondem pro nejmenší čtenáře (řazení knih na regále, krásná
a naučná literatura – první encyklopedie). Pro návštěvníky Cesty do knihovny
přizpůsobeno podle jejich dosavadních vědomostí.
Čistý čas lekce: 45 min. Lektor: Helena Jelínková.
Lekce pro 4. – 9. ročník ZŠ: Jak vyhledávat informace
Tato lekce se koná ve studovně Městské knihovny. Obsahuje seznámení
s fondem studovny (slovníky, encyklopedie, regionální fond aj.), dále práci
s internetem (elektronické zdroje využitelné pro žáky a studenty při školních
projektech). Žáci si vyzkoušejí hledání informací v těchto pramenech.
V druhé části lekce se dozvědí o vyhledávání titulů ve fondu knihovny (katalog
Carmen), o webových stránkách knihovny a facebooku knihovny. Čistý čas
lekce: 60 minut (nebo po dohodě 45 a 45 minut s přestávkou).
Lektoři: Jaroslava Valtrová, Pavlína Haršová.
Bezpečné užívání internetu a volně šiřitelné programy
Bezpečná práce na internetu a facebooku, zabezpečení osobních údajů,
kyberšikana, ověřování identity na chatu – primární prevence. Pomoc na on-line
linkách. Čistý čas lekce: 45 minut. (Program lze přizpůsobit věku.)
Lektoři: Jaroslava Valtrová, Pavlína Haršová.
Ve studovně jsou k dispozici čtyři počítače, žáci si mohou přinést vlastní
chytré telefony, tablety apod.
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Literární a vlastivědná témata
Od adventu do Tří králů – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích; proč se
slaví Vánoce (možno přizpůsobit věku posluchačů). Lektor: Helena Jelínková.
Cesta do Betléma – pohádkové vyprávění pro menší děti (1.–2. třída) podle
knihy Dagmar Lhotové. Lektor: Helena Jelínková.
Vánoční pohádky – pohádky a příběhy o Vánocích. (Určeno pro 1. – 5. třídu.)
Lektor: Helena Jelínková.
Pod vánočním stromkem – historie vzniku nejznámějšího symbolu Vánoc,
ale i dalších předmětů spojených s oslavami Vánoc (adventní věnec, kalendář
apod.). (Spíše pro děti od 4. do 7. třídy) Lektor: Helena Jelínková.
Vánoce ve světě - zajímavé vánoční zvyky jinde. (Určeno spíše pro děti
od 4. třídy.) Lektor: Helena Jelínková.
Zpívající Vánoce – hudba spojená s vánočními svátky (koledy, J. J. Ryba,
historie nejznámější světové koledy Tichá noc). (Spíše pro 4. – 6. třídu, ale dá
se přizpůsobit věku.) Doplněno videoukázkami. Lektor: Helena Jelínková.
Půjdem spolu do Betléma – co je to vlastně betlém a jakou má u nás tradici.
Procházky místy, kde jsou naše největší a nejslavnější betlémy, ale i inspirace
pro vytvoření vlastního betléma, betléma školy, třídy… Možno spojit
i s dílničkou. (Pro děti od 3. třídy) Lektor: Helena Jelínková.
Velikonoce – velikonoční zvyky a tradice; proč se slaví Velikonoce. (Lektor:
Helena Jelínková.
Jak prožívali jaro naši předkové – sváteční dny jarního období (Velikonoce,
Letnice neboli Svatodušní svátky, stavění májů apod.). Lektor: Helena
Jelínková.
(Obě velikonoční témata lze přizpůsobit věku.)
Pověsti našeho kraje – beseda může být dle dohody zaměřena na Český
Krumlov a okolí, nebo i na Šumavu (strašidelné pověsti o čarodějnicích apod.)
či celé jižní Čechy. (Pro 3. – 5. třídy) Lektor: Helena Jelínková.
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Padouch nebo hrdina… – beseda je věnována pojetí dobra a zla v řeckých
a severských mýtech ve srovnání se současnou fantastickou literaturou
a komiksem. Součástí programu je vedle tvorby vlastní literární postavy také
diskuse o hrdinství s lehkým filosofickým přesahem. (90 minut; 6. – 9. třída.)
Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Literární vs. filmové postupy vyprávění – filmové adaptace literárních děl,
vizualizace a konkretizace postav a prostoru, rozdílnost manipulace s časem
vyprávění,
mediální
možnosti.
(90
minut;
7.
–
9.
třída.)
Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Karel Kryl – písničkář – průvodce zajímavým životem českého textaře,
písničkáře, básníka a redaktora Svobodné Evropy. (Určeno 8. – 9. třídě ZŠ
a gymnázií.) Lektor: Jaroslava Valtrová.
Máte smysl pro nesmysl? – nonsensová poezie ve světě i u nás. (Spíše pro 3. –
5. třídu, ale možno přizpůsobit věku.) Lektor: Helena Jelínková.
Louka plná sedmikrásek - procházka knížkou Broučci od Jana Karafiáta.
(Pro 1. – 4. třídu.) Lektor: Helena Jelínková.
Zázračná zahrada Jiřího Trnky – připomenutí tvorby světově uznávaného
klasika ilustrace i loutkového filmu. (Možno přizpůsobit věku dětí.) Lektor:
Helena Jelínková.
Filmová hudba – program je určený pro ozvláštnění výuky hudební výchovy.
Tématem jsou počátky filmu a filmové hudby. Program dětem přiblíží
zvláštnosti hudby podle filmového žánru, pro který je složena, zaměří se také na
emoce a budování napětí skrze melodii. Ve druhé polovině přiblíží nejznámější
melodie filmové hudby a její významné osobnosti – J. Williamse,
E. Morriconeho, H. Zimmera, V. Fišera, K. Svobodu. (90 minut; 8. – 9. třída.)
Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Kubula a Kuba Kubikula (a pozor, taky Barbucha!) – procházka
nesmrtelnou knihou V. Vančury. (Pro 1. – 5. třídu) Lektor: Helena Jelínková.
Pepík Ševců a jeho kamarádi – znáte kocourka Mikeše, kozla Bobeše a další?
Poznáte i životní osudy jejich autora J. Lady. (Pro 1. – 5. třídu) Lektor: Helena
Jelínková.
Hudební revoluce 20. století – beseda přibližuje vývoj populární hudby
s ohledem na technické vynálezy a společenské a politické události. Zabývá se
rozdílností moderních hudebních stylů a jejich nejvýraznějšími představiteli.
(2 x 90 minut; 8. – 9. třída) Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
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Karel Čapek a (nejen) Dášeňka – pojďme se podívat do světa 1. republiky
a poznat osudy a dílo významného spisovatele. Možno přizpůsobit věku
posluchačů. Lektor: Helena Jelínková.
Jak prodat nevěstu – zábavná procházka operou Bedřicha Smetany. (Určeno
spíše mladším posluchačům.) Lektor: Helena Jelínková.
Rusalčina láska – pohádkový příběh Rusalky v opeře Antonína Dvořáka.
A také něco o samotném skladateli. (Lze přizpůsobit věku, ale primárně určeno
pro 3. – 5. třídu.) NOVÉ! Lektor: Helena Jelínková.
Tvrdohlavá Ema – strhující životní osudy světoznámé operní pěvkyně Emy
Destinnové, spjaté s jižními Čechami. Věřte, že se nad příběhem „božské Emy“
nudit nebudete! NOVÉ! Lektor: Helena Jelínková.
O kouzelném sluchátku – procházka kouzelným světem příběhů ilustrovaných
Adolfem Bornem. (Knížky Miloše Macourka, Jiřího Žáčka a dalších…)
(Pro 1. – 5. třídu.) Lektor: Helena Jelínková.
Radovánky se Zdeňkem Svěrákem – procházka poezií i prózou Z. Svěráka.
K 85. narozeninám Zdeňka Svěráka. OBNOVENÉ! (Pro mladší školní věk)
Lektor: Helena Jelínková.
S Václavem Čtvrtkem za Rumcajsem do Jičína – téměř pohádkový příběh
o tom, jak se stal V. Čtvrtek spisovatelem, procházka světem jeho hrdinů.
K 110. výročí narození spisovatele. (Pro mladší školní věk.) OBNOVENÉ!
Lektor: Helena Jelínková.
Helga jede vlakem – beseda přibližuje posluchačům osudy židovských dětí
během 2. světové války, seznamuje je s autentickými vzpomínkami i literárními
fikcemi zobrazujícími život dětí během holocaustu. (Při besedě děti vyslechnou
vzpomínky pamětníků z archivu Paměť národa a ukázky z knih: Chlapec, který
se nestal číslem a Chlapec v pruhovaném pyžamu.) (90 minut; 8. – 9. třída)
Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Kdo vstoupí do Valhally? – program je zaměřen na poznávání fascinujícího
světa severské mytologie. Děti se hravou formou seznámí s vikingskými bohy
i světy. (70 minut; 5. – 7. třída) Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Komiks pro každého – program seznámí děti se světem velkých příběhů
v malých obrázcích. Jak se pohybuje a jak mluví komiksový hrdina?
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Jak nakreslit náladu? A je komiks jenom pro děti? Nejen na tyto otázky společně
najdeme odpověď.(90 minut; 5. – 9. třída) Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Hrdinové řeckých bájí – beseda provede posluchače knihou Eduarda Petišky,
představí dětem pojmy báje, pověst a pohádka a rozdíly mezi nimi. Pomocí řady
úkolů se žáci seznámí s některými antickými hrdiny a jejich příběhy. (80 minut;
6. – 7. třída) Lektor: Mgr. Pavlína Haršová.
Nabídka besed může být aktualizována v průběhu školního roku (doplnění
dalších témat podle zájmu objednavatelů).

Kontakty:
Helena Jelínková, Městská knihovna, Horní 155, Český Krumlov.
Kontakt: tel. 380 716 385, e-mail: jelinkova@knih-ck.cz
Mgr. Pavlína Haršová, Městská knihovna, Horní 155, Český Krumlov.
Kontakt: tel. 606 116 342, e-mail: harsova@knih-ck.cz
Jaroslava Valtrová, Městská knihovna, Horní 155, Český Krumlov.
Kontakt: tel. 380 714 144, e-mail: valtrova@knih-ck.cz
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