
Besedy a literární pořady pro školní rok 
2013/2014 

Městská knihovna Chrudim 
 

Nabízené besedy se konají v Městské knihovně ve všední dny a trvají přibližně 45 minut. 
Besedy si lze objednat telefonicky na dětském oddělení Městské knihovny na čísle 469 620 223 
nebo na e-mailem novotna@knihovna-cr.cz  
, vachova@knihovna-cr.cz a  fidlerova@knihovna-cr.cz 
Pro družiny máme vyhrazenou středu odpoledne mezi 12.00 až 14.00 hod. vždy po telefonické nebo 
emailové domluvě 

Besedy pro první stupeň ZŠ 

 Čtvrtkoviny - Václav Čtvrtek    / MŠ, 1-2 tř./                                                           Fidlerová (St) 

 Kapitán Kolísko (rozvíjení čtenářské dovednosti)/1-2 tř./ – Václav Čtvrtek      Novotná (Čt) 

 Malá čarodějnice /MŠ, 1 tř./                                                                                      Novotná (Čt) 

 Pipi Dlouhá Punčocha – Astrid Lindgrenová /3 tř./                                                Novotná(Čt) 

 Ronja, dcera loupežníka – Astrid Lindgrenová  /4-5 tř./                                        Novotná (Čt) 

 Karel IV.   /4 tř./                                                                                                            Novotná (Čt) 

 Ema a kouzelná kniha (rozvíjení čtenářské dovednosti) /3-5 tř./                        Novotná (Čt) 

 Literatura našich sousedů (Německo, Rakousko)                                                  Novotná (Čt) 

 Poprvé v knihovně a nejmilejší večerníčky                                                             Fidlerová (St) 

 Jak se peče kniha  / 1-2 tř./                                                                                       Fidlerová (St) 

 Josef Lada                                                                                                                     Fidlerová (St) 

 Neotesánek aneb umím se dobře chovat?                                                             Fidlerová (St) 

 Lidové zvyky a obyčeje                                                                                               Fidlerová (St) 

 Staré pověsti české (zážitkové čtení)                                                                       Fidlerová (St) 

 Trocha poezie nikoho nezabije                                                                                 Fidlerová (St) 

 Macourkoviny – moderní pohádky                                                                          Fidlerová (St) 

 Dědečkové (práce s ilustrací a slovní zásobou) – Pavel Čech                               Vachová (Út) 

 O líné babičce – Alena Kastnerová (humorné čtení)                                             Vachová (Út) 

 Kojot a zimní slunovrat (předvánoční shon a konzumní společnost- úvaha)    Vachová (Út) 

 Myslím, tedy jsem  (vztahy)                                                                                       Vachová (Út) 
 

Besedy pro druhý stupeň ZŠ 

 Tajemství zahrady za prkennou ohradou – Pavel Čech                                         Vachová (Út) 

 Jan Werich                                                                                                                     Novotná (Čt) 

 Humor v české a světové literatuře                                                                          Novotná (Čt) 

 Příběhy z konce předměstí (zamyšlení o životě kolem nás a v nás)                    Vachová (Út) 

 Sára (šikana, přátelství, dospívání, vztahy ve škole, smrt)                                    Vachová (Út) 

 2. sv. válka v literatuře pro děti a mládež                                                                Novotná (Čt) 

 Inkoustové srdce (zamyšlení o strachu) fantazy literatura                                   Vachová (Út) 

 O podivuhodném životě mudrce Ezopa                                                                   Novotná (Čt) 

 Karel čapek                                                                                                                    Novotná (Čt) 

 Karel Kryl                                                                                                                        Novotná (Čt) 
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 Malá duše a slunce                                                                                                       Vachová (Út) 

 Dobrodružné výpravy (May, Foglar, Zapletal)                                                         Vachová (Út) 

 Indiáni  -      (historie, kmeny, zvyky a život) 
- (slavné bitvy a náčelníci) 
- (objevování Ameriky a vliv na původní obyvatele a přírodu) 
- (dědictví, odkaz, proroctví)                                                                      Vachová (Út) 

 Olympijské hry (historie a současnost s nahlédnutím pod pokličku organizace, nebo více o 
sportovní střelbě)                                                                                                            Vachová (Út) 

 Vrcholový sport (klady a zápory z vlastních zkušeností reprezentanta i trenéra) Vachová (Út) 

 Starověký Egypt -     (mytologie a náboženství) 
- (stavby a dávní stavitelé) 
- (starověká egyptská společnost)                                               Vachová (Út) 
-  

 

Besedy pro MŠ 

 Do knihovny za zvířátky                                                                                          Fidlerová (St) 

 Děkuji vám andělé                                                                                                    Vachová (Út) 
 
 

Tvořivé dílny 

 Drhání z provázků 

 Pletení ozdob ze slámy  

 Tvoření z papíru (tangrami, kusudama, origami a jiné) 

 Americké vitráže 

 Stromečky ze skleněných korálků 

 Velikonoční tvoření (malování vajíček včelím voskem, vystřihovánky a zápichy, 
výzdoba květináče) 

 Vánoční tvoření (svícínky, adventní věnce, ozdoby na stromeček, řetězy) 

 Výroba adventních kalendářů pro školní třídy (vlak z krabiček od čaje, z ruliček od 
toal.papíru) 

 Výroba domečku pro panenky z krabice od bot 

 Malování na sklo 

 Účesy a vlasová tvorba                                                                           vše Vachová (Út) 


