NABÍDKA
KULTURNĚ
VZDĚLÁVACÍCH
AKCÍ PRO ZŠ
5. - 9. třída
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV - POBOČKY
POŠTORNÁ A CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES

Podle možností knihovny jsou kulturně vzdělávací akce
doplněny prezentací, poslechem a zhlédnutím zvukových či
obrazových nahrávek, případně prací s interaktivní tabulí.
Po domluvě je možné připravit i jiné kulturně vzdělávací
akce k doplnění učiva.

KONTAKTY
telefon: 519 374 934
e-mail: postorna@knihovnabreclav.cz
telefon: 519 326 956
e-mail: stbreclav@knihovnabreclav.cz
telefon: 519 332 183
e-mail: charvatska@knihovnabreclav.cz
Více informací o pobočce najdete na webových stránkách
www.knihovnabreclav.cz/pobocky

5. třída
Nepil, František
Foglar, Jaroslav
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
Lindgren, Astrid: Ronja, dcera Loupežníka
Filipova dobrodružství - ekologie
Filipova dobrodružství - zdravý životní styl
Filipova dobrodružství - škodlivé návyky
Poezie pro děti
Báje, pověsti, pohádky
Pověsti o Břeclavi a okolí
Pohádky tisíce a jedné noci
Písmo: paměť lidstva, vznik a vývoj písma, dějiny knihy a výroba svitků
Neotesánek - základy společenského chování pro děti
Škola čar a kouzel
Pohádky prababičky přírody
Záhadě na stopě - řešení detektivních hádanek, cvičení postřehu,
představivosti, logiky a bystrého úsudku
Přísloví napoví - využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení, formou hry
Vydejme se k pohádkové řece - povídání o řece Dyji
Dobrodružství v knihách
Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova
Praha, babka měst (historie, pověsti, poezie, památky)
Karel IV. - kniha Vítej Karle!
Bezpečný internet - nebezpečí, rizika na sociálních sítích
Gamebook - příběhy s volitelným pokračováním
Dickens, Charles - Vánoční koleda
Knihovnické lekce: naučná literatura, vyhledávání informací ve
slovnících, encyklopediích a na internetu

6. třída
Marsal, Alan: Už zase skáču přes kaluže
John, Jaromír: Rajský ostrov
Jirásek, Alois: Psohlavci
Erben, Karel Jaromír: Kytice
Němcová, Božena - život a dílo
Němcová, Božena - Babička
Verne, Jules - život a dílo
Bajky - Kipling, Čapek, Ezop, Bidpaj, La Fontaine, Krilov
Starověké báje
Světové pohádky - německé, dánské, francouzské, romské
Přísloví, rčení a pořekadla
Komiks
Karel IV. - kniha Vítej Karle!
Gamebook - příběhy s volitelným pokračováním
Dickens, Charles - Vánoční koleda
Bezpečný internet - nebezpečí, rizika na sociálních sítích
Knihovnické lekce - encyklopedie, slovníky, vyhledávání (zaměřeno na
Břeclavsko)
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?

7. třída
Jirásek, Alois - život a dílo
Němcová, Božena - Divá Bára, Babička
Komenský, Jan Amos - život a dílo
Neruda, Jan - Povídky malostranské
Tomeček, Jaromír - život a dílo
Komiks
Fantastická literatura
Vědecko - fantastická literatura (sci-fi)
Detektivní literatura
Nejstarší literární památky světa
Česká historie v literatuře
Cestopisy
Mysli! Holce přece nesmíš říkat vole! (slušné chování - etiketa)
Přísloví a rčení
Historie v literatuře - Středověk
Dobrodružná literatura
Knihovnická lekce - literární a knihovnické pojmy, výklad

8 - 9. třída
Seifert, Jaroslav - život a dílo
Skácel, Jan - život a dílo
Arbes, Jakub - život a dílo
Čapek, Karel - život a dílo
Hugo, Victor - život a dílo
London, Jack - život a dílo
Scott, Walter - život a dílo
Shakespeare, William - život a dílo
Dětství a mládí Adolfa Hitlera - vliv výchovy na jeho osobnost a životní
postoj
Jára Cimrman
Historie rodu Lichtensteinů
Anna Franková
Komiks
Česká literatura 20. století
Současná česká literatura
Současná česká poezie
Současní regionální spisovatelé
Současní autoři Břeclavi
Literární osobnosti Poštorné
Česká historie v literatuře - přizpůsobeno výuce v hodinách dějepisu
Detektivní literatura
Osvobozené divadlo - Voskovec, Jiří a Werich, Jan
Dějiny divadla
Divadla malých scén

8 - 9. třída
Historie filmu
Filmové žánry
Filmové adaptace
Vědecko - fantastická literatura (sci-fi)
Fantastická literatura
Válečná literatura
Světová literatura - od počátku do 1. pol. 19. století
Světová literatura - od 2. poloviny 19. století do současnosti
Mysli! Holce přece nesmíš říkat vole! (slušné chování - etiketa)
Přísloví a rčení
Pan Kaplan
Humor v literatuře - meziválečná doba
Epos o Gilgamešovi
Balady
Dobrodružná literatura
Kurz trénování paměti
Knihovnická lekce - literární a knihovnické pojmy, výklad

