KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ
Nabídka online vzdělávacích programů pro základní školy
V případě zájmu o některý z programů nebo pro doplňující informace kontaktujte pracovníky oddělení pro děti
v ústřední knihovně: detske@kfbz.cz, tel. 573 032 513 nebo 734 416 291.
Lektorkou programu s hudební tematikou je Bc. Marcela Pikhartová: pikhartova@kfbz.cz, tel. 573 032 528 nebo
734 351 345.
VĚDÍ DRACI O LEGRACI?
Veselé povídání o knihách a nad knihami Daniely Krolupperové pro nejmenší čtenáře.
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 3. třída
KDO SI POSPÍŠÍ NA KNIHY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ, NEPROHLOUPÍ!
Pospěšte se seznámit s veselými knížkami, básničkami a slovními hříčkami z pera české spisovatelky. Povídat si
budeme například o knihách vhodných pro začínající čtenáře, knihovnických pohádkách, o příbězích kouzelné
třídy, ale i záhadách školního strašidla.
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 3. třída
JOSEF A KAREL ČAPKOVI
DÁŠEŇKA A PEJSEK A KOČIČKA BRATŘÍ ČAPKŮ
Pohádky Josefa a Karla Čapkových. Budeme si povídat o Dášeňce, pejskovi a kočičce a dalších známých
pohádkových postavičkách.
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 3. třída
POHÁDKOVÝ SVĚT VÁCLAVA ČTVRTKA
Co má společného víla Amálka, motýl Emanuel, Rumcajs s Křemílkem a Vochomůrkou? Jsou to postavičky z
pohádek, ve kterých nemá místo krutost ani násilí. Vládne v nich laskavost a humor, vítězí dobro a spravedlnost.
Připomenutí známých, ale i méně známých pohádek spisovatele.
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 3. třída
SVĚRÁKOVY RADOVÁNKY
Kdo je to Zdeněk Svěrák a co vše již napsal pro děti? Můžete se těšit na pohádky, básničky a zábavné příběhy pro
děti.
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 3. třída
SVĚT OBRŮ A ČARODĚJŮ ROALDA DAHLA
Nevšední dílo slavného britského spisovatele plné překvapení a břitkého humoru.
CÍLOVÁ SKUPINA
3. – 4. třída
TO BYLO PRIMA ČTENÍ
Zakládáme čtenářský deník – praktické tipy, rady, triky a nápady, jak správně zaznamenat, co jsem četl, tvorba
deníku.
CÍLOVÁ SKUPINA
3. – 5. třída
PO STOPÁCH RYTÍŘE MILOŠE
Imaginární procházka městem Zlínem a zlínskými pověstmi. Děti seznámení s nářečím ve Zlíně a okolí, s bytostmi
z vyprávění našich prababiček. Pojďme hledat poklad, nejen ten zlatý, ale i drahokamy z odkazu našich předků.
CÍLOVÁ SKUPINA
4. – 6. třída
DOBRODRUŽSTVÍ MARKA TWAINA
Jak se stal z kormidelníka na Mississippi Samuela Clemense spisovatel Mark Twain? Opravdu předurčila jeho životní
dráhu Halleyova kometa? Tom Sawyer, Huckleberry Finn a další hrdinové amerického klasika literatury pro mládež.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 7. třída

SEZNAMTE SE S KARLEM ČAPKEM
Hodinka poznání pro zvídavé děti. Pojďme se společně seznámit s dětstvím, životními osudy, literární tvorbou
i světovým věhlasem velikána české literatury.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 6. třída
KAREL IV. – OTEC VLASTI
ŽIVOT A DÍLO KARLA IV.
Představení slavného českého panovníka, politika, rytíře. Seznámíme se s jeho životem a odkazem pro budoucí
generace.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 7. třída
ŠKOLA HROU. JAN AMOS KOMENSKÝ
Hravou formou se děti seznámí se životem a dílem učitele národů na pozadí historických událostí.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 6. třída
PŘÍBĚHY ANTICKÝCH HRDINŮ
Komu vládl Zeus, koho zlákaly Sirény, kdo byl uvězněn v labyrintu? Co mají společného Afrodíté
a Venuše, Poseidon a Neptun, Artemis a Diana, Héfaistos a Vulkán? Jací byli řečtí a římští bohové, neohrožení
hrdinové, mýtické postavy a nestvůry.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 7. třída
TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY
Přijďte společně rozvíjet příběh ukrytý v červené krabičce a nechejte se unášet dějem knihy Tibet: tajemství červené
krabičky spisovatele, ilustrátora a grafika Petra Síse.
CÍLOVÁ SKUPINA
5. – 7. třída
KNIHOVNA ZDROJEM INFORMACÍ
Moje první cesta do knihovny – ochrana a hygiena četby, rozdělení a uspořádání knihovního fondu. Knihovna
kamarádkou, jak se v knihovně se neztratit – orientace v knihovně, stavění knihovního fondu, služby knihovny,
katalog knihovny a práce s ním, druhy knihoven …
CÍLOVÁ SKUPINA
1. – 5. třída
BACHA NA FAKE NEWS
Ne vše, co si můžete přečíst na internetu, je pravda. Co znamená fake news, co jsou to dezinformace a jak je pomocí
kritického myšlení rozpoznat, se dozvíte na této lekci.
CÍLOVÁ SKUPINA
6. – 9. třída
KAREL ČAPEK
JAK CHUTNÁ KLASIKA?
„Klasická literatura je ta literatura, od které už nečekáme, že nám bude povídat něco nového. Proto si jí tak vysoce
vážíme a proto ji také nečteme.“ Karel Čapek
Udělejme výjimku a nahlédněme společně do díla i života autora citátu, který se stal, aniž by to nejspíš tušil, též
literárním klasikem.
CÍLOVÁ SKUPINA
7. – 9. třída
KNIHOŽROUTI
Co a kde číst, když je knihovna zavřená? Zdroje volně dostupných e-knih, audioknih, tipy na čtenářské aplikace
a povídání o knížkách s knihovnicí Anďou.
CÍLOVÁ SKUPINA
2. – 9. třída
KLASIKOVÉ ČESKÉ HUDBY
BEDŘICH SMETANA
ANTONÍN DVOŘÁK
LEOŠ JANÁČEK
BOHUSLAV MARTINŮ
Seznámení s hlavními osobnostmi české klasické hudby. Lze jednotlivě, nebo v kompletu dvou a více autorů.
CÍLOVÁ SKUPINA
4. – 9. třída

Nabídka online vzdělávacích programů pro střední školy
DATABÁZE PRO KAŽDÉHO. JAK HLEDAT INFORMACE RYCHLE A EFEKTIVNĚ
Racionální získávání informací ke studiu s praktickými ukázkami a úkoly vyhledávání v českých i zahraničních
informačních zdrojích, a to jak volně dostupných, tak placených. Výběr vhodných nástrojů pro vyhledávání,
formulace a zadávání rešeršního dotazu. Výběr databází dle dohody (např. Google Scholar, Google Books,
EBSCOhost, Anopress, ASPI, ČSN online, Theses, apod.).
Lektor: Mgr. Eva Filípková, 573 032 514, filipkova@kfbz.cz
CITACE A CITOVÁNÍ
Základy informační etiky, představení citační normy (ISO 690), stylů a zvyklostí při citování. Citace jednotlivých
informačních zdrojů (kniha, časopis, sborník, elektronický zdroj, webová stránka apod.), využití generátoru citací.
Lektor: Mgr. Dagmar Marušáková, 573 032 516, dagmar.marusakova@kfbz.cz
ČESKÝ KNIŽNÍ TRH A INFORMAČNÍ ZDROJE O LITERATUŘE
Základní informace o českém knižním trhu, o papírových a elektronických knihách, ale také volně dostupné
informační zdroje o literatuře. Studenti se naučí vyhledávat zajímavé informace o knihách, kde, jak a s kým o nich
diskutovat a kde získávat informace o autorech a jejich dílech.
Lektor: Mgr. Stanislav Buček, 573 032 531, bucek@kfbz.cz
DEMOKRACIE, TO JE SVOBODA I ZODPOVĚDNOST
Demokracie není neomezená svoboda. Demokracie je křehké společenské zřízení, které vyžaduje, aby byli občané
zodpovědní za své konání, aby ve společnosti panovala důvěra, ale i kritický pohled na všechno kolem. Lekce bude
z velké části probíhat formou diskuse o tématech, které se k demokratické společnosti vztahují.
Lektor: Mgr. Martin Ďurkáč, 573 032 511, durkac@kfbz.cz
CESTA Z PODZEMÍ AŽ KE SVOBODĚ
Pomyslným startem této cesty, která vyústila v Sametovou revoluci v roce 1989, budou sedmdesátá léta dvacátého
století, kdy spatřily světlo světa dva dokumenty, které hrály zásadní roli v rámci odporu k režimu, a to Charta 77
a Zpráva o třetím českém hudebním obrození. Studenti si připomenou významné osobnosti a události, které vedly
k událostem v roce 1989 a rovněž si uvědomí mezinárodní souvislosti.
Lektor: Mgr. Martin Ďurkáč, 573 032 511, durkac@kfbz.cz

