Tisková zpráva č. 12/2011

Nabídka vzdělávacích akcí pro školy
Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny
Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní rok 2011 – 2012 plán besed, exkurzí
a jiných akcí, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám a jiným školským
zařízením.
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA, ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Mateřské školy
Exkurze – seznámení dětí s možností navštěvovat knihovnu v předškolním věku a se
základními hygienickými návyky při četbě.
Besedy – po předchozí domluvě je možné připravit program dle vašich požadavků. Cílem je
vytvořit aktivní vztah dětí ke knihám a časopisům.
Téma
Zlínská knihovnička (seznámení s knihovnou, ochrana a hygiena četby,
obrázkové čtení, hry, kvízy – pro předškoláky)
Barevný rok (cyklus: Jaro, Léto, Podzim, Zima)
Hrajeme si s pohádkou (příprava ke čtenářství)
Jak se chovat na ulici (dopravní výchova pro nejmenší)

Období
celoročně
celoročně
celoročně
březen – květen

Základní školy
Literární besedy
Téma
Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky
informační výchovy)
Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety)
Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak)
Tatínek hrdina (Arnošt Goldflam)
Příběhy nejznámějšího veterináře (James Herriot)
Týden knihoven – Literární kufr
Svědek holocaustu – Arnošt Lustig
Ten vánoční čas
Karel Havlíček Borovský (život a dílo)
Historie města Zlína
Moji nejlepší přátelé se nazývají… (Karel Poláček)

Období

Věková
kategorie

celoročně

4. – 6. třída

celoročně
celoročně
září
říjen
3. – 7. října
listopad
prosinec
leden
leden – červen
únor

1. – 9. třída
3. – 5. třída
2. – 4. třída
5. – 7. třída
4. – 5. třída
7. – 9. třída
3. – 4. třída
7. – 9. třída
6. – 7. třída
4. – 6. třída

Téma (pokračování)

Období

Pohádkový kolotoč (Václav Čtvrtek)
Kouzelná zahrada (Jiří Trnka)
Škola hrou (Jan Amos Komenský)

březen
duben
květen
květen –
červen
červen

Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak)
Nejen s Machem a Šebestovou (Miloš Macourek)

Věková
kategorie
1. – 3. třída
1. – 3. třída
5. – 7. třída
3. – 5. třída
1. – 3. třída

Systematická výchova k práci s informacemi
Téma
Exkurze
Moje první cesta do knihovny (ochrana a hygiena četby,
rozdělení a uspořádání knihovního fondu, katalog knihovny,
seznámení s knihovnou)
Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, stavění
knihovního fondu, služby knihovny, katalog knihovny)
Systematická výchova k práci s informacemi (orientace
v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny,
druhy knihoven, katalog knihovny…)
Internet (historie, vývoj, použití, bezpečný internet)
Práce s informačními zdroji
(využívání primárních a základních sekundárních
informačních pramenů, speciální služby knihoven,
racionální získávání informací při studiu, média a nosiče
informací, elektronický katalog)
Historie písma a knihtisku
Kniha a já (práce s knihou, orientace v knize, rejstříky,
obsahy…)

Věková
kategorie
celoročně pro všechny věkové
kategorie
Období

celoročně

1. – 3. třída

celoročně

4. – 5. třída

celoročně

6. – 8. třída

celoročně

5. – 6. třída

celoročně

5. – 8. třída

celoročně

5. – 8. třída

celoročně

5. – 8. třída

Informace:
Besedy se konají v oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Doba trvání 60 minut.
Termíny besed: úterý – pátek v 8.00 a 9.10 hodin.
Dodržujte, prosím, stanovený začátek, v případě pozdního příchodu nelze zaručit uskutečnění
celého programu.
Máte-li zájem o některou akci oddělení pro děti a mládež, obraťte se se svými požadavky na
Janu Hoferkovou nebo Ivetu Štanclovou, pracovnice oddělení pro děti a mládež
 osobně v oddělení pro děti a mládež
 telefonicky na čísle 577 430 536
 e-mailem: detske@kfbz.cz
Pro velký zájem o tyto akce je předchozí osobní domluva nutná.

Střední školy a 9. třídy ZŠ
Systematická výchova k práci s informacemi (říjen – červen)








využívání primárních a sekundárních informačních pramenů
elektronický katalog
seznámení s knihovnou a jejími službami, organizační struktura jednotlivých oddělení
rozdělení literatury, MDT, stavěcí znaky
vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny
seznámení s webovými stránkami KKFB
praktické úkoly

Historie knihoven (říjen – červen)


knihovny od starověku do 21. století

Databáze jako zdroj informací (leden – červen)




racionální získávání informací ke studiu
vyhledávání v databázích, v České národní bibliografii a v Souborném katalogu ČR
speciální služby knihoven

Informace:
Lekce trvají cca 2 vyučovací hodiny. Samostatné úkoly a kvízy jsou zadávány podle zaměření
a potřeb jednotlivých škol. Všechny lekce probíhají v počítačové učebně s možností následné
exkurze jednotlivých oddělení KKFB.
Termíny besed: pondělí – pátek
Máte-li zájem o některou akci oddělení pro děti a mládež, obraťte se svými požadavky na
pracovnice oddělení pro děti a mládež Janu Podroužkovou nebo Janu Hoferkovou
 osobně v oddělení pro děti a mládež
 telefonicky na čísle 577 430 536
 e-mailem: detske@kfbz.cz

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA, HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Besedy pro Základní školy
Téma

Období

Věková
kategorie

Významné osobnosti české hudby, život a dílo – Bedřich
září – listopad
Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů
5. – 9. třída
leden – červen
(přehled nebo jednotlivě)
Antonín Dvořák – 170. výročí narození světoznámého
hudebního skladatele

září – listopad 6. – 9. třída

Vánoce ve světě – jak se slaví Vánoce v Evropě i ve světě –
prosinec
slovem i hudbou

1. – 9. třída

Vývoj české populární hudby od 19. století po současnost

leden – červen 5. – 9. třída

Český rok od jara do zimy – lidové tradice a zvyky
v hudebním projevu

únor – duben

4. – 9. třída

Světem hudebních nástrojů (přehled a ukázky hudebních
nástrojů, zvukové nahrávky)

květen –
červen

1. – 5. třída

Muzikál od 19. století po současnost

květen –
červen

6. – 9. třída

Informace: Exkurze do hudebního oddělení spojené s vyhledáváním záznamů
v elektronickém katalogu a hudebními ukázkami provádíme během celého školního roku.
Podle Vašeho přání můžeme připravit besedu i na jiné hudební téma (různá období vývoje
hudby, skladatelé, žánry apod.).
Doba trvání 40 až 60 minut podle tématu a věku žáků.
Termíny besed:
pondělí, středa, čtvrtek, pátek v době od 8.00 do 13.00 hodin
Besedy a exkurze je třeba objednat alespoň týden předem u Marcely Pikhartové, vedoucí
hudebního oddělení
 osobně v hudebním oddělení nebo v čítárně
 telefonicky na čísle 577 210 018, linka 131
 e-mailem: pikhartova@kfbz.cz

OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
Téma

Období

Vyznám se už v knihovně (výchova k práci s informacemi)
Fantasy je „in“
Vánoční čtení
Za Večerníčkem do knížky
Svět knih Roalda Dahla
Poslední let Malého prince, seznámení s francouzským
spisovatelem Antoinem de Saint-Exupéry

říjen
listopad
prosinec
březen
duben

Věková
kategorie
2. – 4. třída
6. – 8. třída
1. – 5. třída
1. – 3. třída
4. – 5. třída

květen

6. – 8. třída

Více informací na tel. 577 243 602 nebo emailu knihovna_js@kfbz.cz.
OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
Téma

Období

Práce s informacemi

celoročně

Věková
kategorie
5. – 9. třída

Seznámení s knihovnou
Jiří Suchý, herec, zpěvák, dramatik, divadelní režisér,
textař, výtvarník
Karel Jaromír Erben, básník, sběratel lidové slovesnosti

celoročně

1. – 4. třída

říjen

8. – 9. třída

listopad

4 – 5. třída

Na Vánoce dlúhé noce…

prosinec

1. – 2. třída

Slované – jejich mýty a legendy

únor

5. – 6. třída

Poezie dětství v díle Františka Hrubína

březen

2. – 3. třída

Václav Řezáč, autor knih pro děti

květen

7. – 8. třída

Více informací na tel. 577 103 806 nebo emailu knihovna_malenovice@kfbz.cz.
OBVODNÍ KNIHOVNA DÍLY
Téma

Období

Věková
kategorie

Poprvé v knihovně

celoročně

1. – 4. třída

Pohádky K. J. Erbena

říjen, listopad MŠ, družina

Co se skrývá v knihách

listopad

družina

Soutěžní odpoledne

únor, březen

družina, MŠ

Mezi námi písmeny

březen, duben MŠ

Více informací na tel. 577 210 007 nebo emailu knihovna_dily@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
tř. Tomáše Bati 204, Zlín
www.kfbz.cz / info@kfbz.cz

