KATALOG LEKCÍ A PROJEKTŮ
PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
2022/2023

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
Městská knihovna Louny (dále jen MKL) si dovoluje navázat na vynikající spolupráci
z minulých let se školami v Lounech a okolí. Pro nový školní rok 2022/2023 aktualizujeme
katalog knihovnických lekcí a projektů, které jsou pro žáky a studenty nabízeny zdarma.
Pokud jsou některé aktivity zpoplatněny, cena je vždy uvedena u anotace. Objednávat je
budete moci vždy do 10. dne v měsíci na měsíc následující (např. do 10. března si objednáte
na duben). Výjimkou je září, kdy můžete objednávat na září i na říjen. Pro nový školní rok se
lekce objednávají na jednotné e-mailové adrese detske@mkl.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše knihovna

Lekce pro Vás připravily:
Jana Hrbková, Jitka Andrlová, Karolína Plívová, Kateřina Suchá

Sledujte naše webové stránky www.mkl.cz,
kde najdete aktuální informace o všech akcích knihovny
pro školy i širokou veřejnost.

PROJEKTY PRO ŠKOLY
ŠKOLA NARUBY
V rámci celorepublikové akce
Celé Česko čte dětem.
Pro žáky 1. – 3. tříd základních škol,
akce na podporu dětského čtenářství.
Čtenářské deníčky, ve kterých děti hodnotí
kvalitu předčítání dospělých.
Třídy přihlásí učitelky a učitelé
do prosince 2022.
květen/červen 2023 – vyhodnocení v rámci Pasování prvňáčků na čtenáře dle
dohody

ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY
Od září 2022 jsou pro školy připraveny v dětském oddělení čtenářské deníčky.
Po přečtení 7 knih k danému tématu děti odpoví na otázky, případně nakreslí
obrázek do deníčku, který obdrží v knihovně.
Pro 1. stupeň nabízíme tematické čtenářské deníčky:
Cestujeme s knihovnou
Kamarád(ka) pro zvířátka
Letem světem s dětmi k dětem
Vyhodnocení v červnu v rámci projektu Celé Česko čte dětem v Týdnu čtení
dětem.

Besedy se spisovatelkou
Danou Šianskou
6. říjen 2022
kongresový sál
8.00, 9.15 a 10.30 hod.
časová dotace: 60 minut
věková kategorie: žáci 4. a 5. tříd ZŠ
na 1 besedu max. 2 třídy
vstupné: 30 Kč / žák
Lounská autorka Dana Šianská dětem představí své knížky a přiblíží jim práci
spisovatelky. V případě zájmu bude možné některé knihy zakoupit
za zvýhodněnou cenu na místě.
Třídy je nutné předem objednat.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
23., 25. a 30. května a 6. a 8. června 2023
kongresový sál
8:00, 9:15 a 10:30 hodin
Poukaz na první průkazku zdarma.
Placky s textem „Už jsem čtenář“ v ceně 20 Kč.
Třídy je nutné předem objednat.

VÝTVARNÉ PROJEKTY
Plody ze všech koutů světa
Práce vytvořené libovolnou technikou s tématem „plody zahrad, lesů, parků,
polí…“ do maximální velikosti A2 odevzdávejte v dětském oddělení
do 25. října 2022.
Vernisáž 1. listopadu 2022 v 17:00 hodin.

Jezdíme, plujeme, létáme
Práce vytvořené libovolnou technikou s tématem „doprava, dopravní
prostředky a cestování“ do maximální velikosti A2 odevzdávejte v dětském
oddělení do 2. března 2023.
Vernisáž 7. března 2023 v 17:00 hodin.

Chcete změnit prostředí? Přijďte k nám do knihovny.
pro učitele a školní třídu
zdarma k dispozici prostor ateliéru knihovny v dopoledních hodinách
zajištění literatury na zadané téma
využití materiálů jednotlivých oddělení knihovny
možnost využití PC ve studovně
free Wi-Fi
termín – středy (případně dle domluvy)

LEKCE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
délka jedné lekce 45 – 60 minut, pokud není určeno jinak
lektorka Jana Hrbková

Poprvé v knihovně
(literární výchova)
seznámení s prostředím dětského oddělení
základní pojmy: kniha, knihovna, knihkupectví
zacházení s knihami
ukázky knih, četba
Hrátky se zvířátky
(literární + výtvarná výchova)
povídání o zvířatech, mláďatech a místech, kde žijí
četba, hádanky, hry
Na návštěvě u Večerníčka
(literární výchova)
podoba večerníčků
hlavní postavy večerníčků
četba, hry
Co si hračky vyprávějí
(literární + výtvarná výchova)
povídání o hračkách a hraní v minulosti a dnes
četba, hry, výtvarná činnost
Hravá autoškola
(literární výchova)
bezpečný pohyb účastníků silničního provozu
dopravní značky a prostředky
četba, hry

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Hody, hody, doprovody
(literární + výtvarná výchova)
s velikonočním zajíčkem o Velikonocích
četba, hry, tvoření
Ten vánoční čas
(literární + výtvarná výchova)
vánoční lidové zvyky a tradice
četba, tvoření
Malí cestovatelé
(literární + dramatická výchova)
proč lidé cestují, způsoby cestování
poznávání světadílů
četba, hry
Pastelka bez barvy
(literární + výtvarná výchova)
vyprávění podle příběhu Martiny Komárkové
povídání o barvách, míchání barev, výtvarná činnost
Neotesánek
(literární + dramatická výchova)
základy slušného chování, mezilidské vztahy
četba, hry
Hrajeme si s pohádkou
(literární + dramatická výchova)
základní pojmy: pohádka, pohádkové postavy
rozlišování dobra a zla
četba, dětské divadlo
Rostu, rosteš, rosteme
(literární + pohybová výchova)
vývoj člověka, lidské tělo
četba, hry

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Můj domov
(literární + výtvarná výchova)
základní pojmy: domov, druhy bydlení
rozdíl mezi městem a vesnicí
četba, výtvarná činnost
Kam s nimi
(literární + dramatická výchova)
odpady a jejich třídění, recyklace
četba, hry
Tajemství vesmíru
(literární + dramatická + výtvarná výchova)
poznávání vesmíru
četba, hry
O Bradáčkovi
(literární + dramatická výchova)
povídání o neposlušnosti
vyprávění podle pohádky F. Kárníka
hraní si s příběhem
určeno pro předškoláky
Jak to nešlo bez bubnu
(literární + dramatická + hudební výchova)
představení bubnu jako rytmického nástroje
vyprávění podle příběhu Ilji Hurníka
hraní si s příběhem
určeno pro předškoláky
Jak to chodí v mraveništi
zábavné seznámení se životem mravenců
četba, hry, tvůrčí aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Indiánskou stezkou
(literární + dramatická + výtvarná výchova)
o životě Indiánů
četba, hry, tvůrčí aktivity
Dobrodružství mezi piráty
(literární + dramatická + výtvarná výchova)
život a zvyky pirátů
četba, honba za pirátským pokladem
každé dítě si s sebou přinese látkový šátek
Lední medvídku, vezmi mě s sebou!
(literární + pohybová výchova)
život na severním pólu, poznávání zvířat
práce s příběhem
četba, hry
Ten dělá to a ten zas tohle
(literární + dramatická výchova)
četba, povídání o řemeslech a povoláních
dramatizace pohádky O kohoutkovi, slepičce a řemeslnících
určeno pro předškoláky
Zákeřné keře
(literární + informační + výtvarná výchova)
seznámení s knihou Daniely Krolupperové
poznávání jedovatých rostlin
informační a výtvarné aktivity
určeno pro předškoláky
Co se děje v lese
(literární + dramatická výchova)
poznáváme les – stromy, zvířata, houby
četba, hry, povídání, tvůrčí aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Velice hladová housenka
(literární + informační + pohybová + výtvarná výchova)
přírodověda
životní cyklus motýla: vajíčko, housenka, kukla, motýl
četba, encyklopedie
určeno pro předškoláky
Neposedné puntíky
(literární + dramatická + výtvarná výchova)
kouzlení a hraní si s Knížkou od Hervé Tulleta
Největší poklad
(literární + dramatická výchova)
četba, hry a povídání na motivy knihy Arcadia Lobata
o tom, že vše se nedá koupit
S kamarády jde všechno lépe
(literární + dramatická výchova)
o přátelství a důležitosti si pomáhat
četba, hry a povídání
V říši ptactva
(literární + informační + výtvarná výchova)
podoby, zvyklosti a hlasy ptačích druhů
příběhy a pohádky o ptácích
komunikační a výtvarné aktivity
určeno pro předškoláky
O zahradě
(literární + pohybová + výtvarná výchova)
do světa fantazie s knihou Pavla Čecha
není zahrada jako zahrada
četba, hry, malování

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Cestujeme do pohádky – O perníkové chaloupce
(literární + dramatická výchova)
před příchodem do knihovny neprozrazovat dětem název pohádky
vyprávění a hry
Rok s Krtkem
(literární + výtvarná + pohybová výchova)
roční období s Krtkem: Jak přivolal Krtek jaro, Krtek a léto, Podzimní loučení,
Krtek a sněhulák
postava Krtka provází aktuálně jednotlivými ročními obdobími
četba, hry
Kde zůstal medvídek Bobík – NOVINKA
(literární + výtvarná výchova)
jaké to je, když se někdo ztratí
četba, hravé aktivity, tvoření
Nový domek pro myšku – NOVINKA
(literární + výtvarná výchova)
o cestě za poznáním, zvířata
četba, hravé aktivity, tvoření
Jako ty! – NOVINKA
(literární + pohybová + výtvarná výchova)
jaké to je chtít být někým jiným, o přátelství
četba, hravé aktivity
František z kompostu – Novin NOVINKA ka
(literární + pohybová výchova)
život na zahradě – rostliny, živočichové
o užitečnosti žížal, co je kompost
četba, hravé aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

LEKCE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 1. STUPEŇ
délka jedné lekce 60 – 90 minut, pokud není určeno jinak
lektorky: Jana Hrbková, Jitka Andrlová

Já, knížka a knihovna
(1. třída, 60 minut)
co je to knihovna, jak se stát čtenářem
základní pojmy: kniha, knihkupectví, časopis, autor, ilustrátor
hygiena četby
ukázky knih
Pohádkové království
(1. – 5. třída, 90 minut)
základní pojmy: pohádka, druhy pohádek, autoři
ukázky z knih, hry
Listování časopisy
(1. – 4. třída, 60 minut)
přehled časopisů, které knihovna půjčuje
co nám časopisy nabízí
četba, hry
S kamarády jde všechno lépe
(1. třída, 60 minut)
o přátelství a důležitosti si pomáhat
četba, hry a povídání
Jak to nešlo bez bubnu
(1. třída, 60 minut)
představení bubnu jako rytmického nástroje
vyprávění podle příběhu Ilji Hurníka
hraní si s příběhem

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Lední medvídku, vezmi mě s sebou!
(1. – 2. třída, 60 minut)
život na severním pólu, poznávání zvířat
práce s příběhem
četba, hry
Malované knížky
(3. – 4. třída, 90 minut)
základní pojmy: ilustrace, ilustrátor
ukázky knih, malování, hry
Zákeřné keře
(1. třída nebo 2. – 4. třída, 60 nebo 90 minut)
seznámení s knihou Daniely Krolupperové
poznávání jedovatých rostlin
informační a výtvarné aktivity
Neposedné puntíky
(1. třída, 60 minut)
kouzlení a hraní si s Knížkou od Hervé Tulleta
Ten dělá to a ten zas tohle
(1. třída, 90 minut)
povídání o řemeslech a povoláních
dramatizace pohádky O kohoutkovi, slepičce a řemeslnících
četba
Velice hladová housenka
(1. třída nebo 2. – 4. třída, 60 nebo 90 minut)
přírodověda
životní cyklus motýla: vajíčko, housenka, kukla, motýl
smyslové vnímání, komunikační a výtvarné aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Astrid Lindgrenová
(3. – 5. třída, 60 minut)
seznámení s tvorbou známé švédské spisovatelky
četba, hry
Knihy s dětským hrdinou
(2. – 6. třída, 60 minut)
seznámení s vhodnými knihami dle věku dětí
charakteristické vlastnosti hlavních hrdinů
četba, hry
Jiří Trnka
(1. – 5. třída, 90 minut)
seznámení se životem a prací Jiřího Trnky
základní pojmy: ilustrace, animovaný a loutkový film
seznámení s knihou Zahrada
četba, hry
V říši ptactva
(1. třída nebo 2. – 4. třída, 60 nebo 90 minut)
podoby, zvyklosti a hlasy ptačích druhů
příběhy a pohádky o ptácích
komunikační a výtvarné aktivity
Jak se chodí za básničkou
(2. – 3. třída, 90 minut)
základní pojmy: báseň, básník
autoři, ukázky knih, hádanky, hry
Největší poklad
(1. třída, 60 minut)
četba, hry a povídání na motivy knihy Arcadia Lobata
o tom, že vše se nedá koupit

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Kniha a její tvůrci
(3. – 5. třída, 90 minut)
základní pojmy: nakladatel, spisovatel, překladatel, ilustrátor
části knih
Hudební abeceda
(1. – 3. třída, 60 minut)
základní pojmy: zvuky, tóny, rytmus, melodie, hudba, noty
hry, hudební ukázky
Po stopách hudebních nástrojů
(1. – 5. třída, 90 minut)
vznik prvních hudebních nástrojů
poznávání a členění nástrojů
základní pojmy: orchestr, dirigent
hry, hudební ukázky
Za písničkou do pohádky
(1. – 3. třída, 60 minut)
základní pojmy: pohádka, pohádkové postavy
nabídka pohádek na CD, DVD, MC
poslech, hry
Tajemství vesmíru
(1. – 5. třída, 90 minut)
poznáváme vesmír
naučná literatura i beletrie na téma vesmír
četba, skupinové aktivity
Život na hradech
(4. – 5. třída, 90 minut)
středověký hrad: vzhled, účel
lidé na hradě
četba, skupinové aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Bajky a jejich vypravěči
(4. – 5. třída, 60 minut)
pojem bajka
autoři bajek
četba
Za dobrodružstvím do knížky
(3. – 5. třída, 60 minut)
pojem dobrodružství, dobrodružná literatura
skupinové aktivity, ukázka knih
Neotesánek
(1. – 3. třída, 60 minut)
základy slušného chování, mezilidské vztahy
četba, hry
Červená karkulka trochu jinak
(3. – 5. třída, 90 minut)
pojem pohádka
srovnání stejného příběhu od různých autorů
soud s Červenou karkulkou
literární a dramatické aktivity
František Hrubín
(2. – 4. třída, 60 minut)
seznámení s autorem
ukázky knih, četba
práce s textem, hry
Eduard Petiška
(1. – 4. třída, 60 minut)
seznámení s autorem
ukázky knih, četba
práce s textem, hry

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Dobrodružství mezi piráty
(1. – 3. třída, 60 minut)
život a zvyky pirátů
četba, honba za pirátským pokladem
každé dítě si s sebou přinese látkový šátek
Josef Lada a jeho svět
(3. – 4. třída, 60 minut)
život a dílo Josefa Lady
ukázky knih, hry
Už mě nechte být
(3. – 5. třída, 60 minut)
pojem šikana, oběť, svědek, agresor
práce s textem, ukázka knih
Lidové zvyky a tradice
(2. – 5. třída, 90 minut)
připomenutí lidových tradic a zvyků – zvolte časové období
knihy s danou tématikou
• Nový rok, Tři králové, Hromnice, Masopust
• Postní doba, Vynášení smrti a přinášení léta, Velikonoce
• Filipojakubská noc
• Advent, Barbora, Mikuláš, Vánoce
František Kárník – O Bradáčkovi
(1. třída, 60 minut)
hrajeme si s příběhem
tvořivou hrou k pochopení textu o neposlušnosti
Vladislav Stanovský – O pyšném netopýrovi
(2. – 3. třída, 60 minut)
hrajeme si s příběhem
pýcha, povyšování se nad ostatní

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Betty MacDonaldová – Paní Láryfáry
(2. – 4. třída, 60 minut)
hrajeme si s příběhem
zlozvyky
Astrid Lindgrenová – Ronja, dcera loupežníka
(3. – 5. třída, 60 minut)
hrajeme si s příběhem
o přátelství
Hrajeme si s příběhem - Dívčí válka
(4. – 5. třída, 60 minut)
tvořivou hrou k pochopení textu
podle příběhu Aloise Jiráska
pověsti trochu jinak
Pověsti
(4. – 5. třída, 60 nebo 90 minut)
základní pojmy: pověst, druhy pověstí, autoři
napiš svou pověst
Robinson Crusoe
(4. – 5. třída, 90 minut)
základní pojmy: dobrodružná literatura a její hrdinové
seznámení s příběhem, získávání informací, komunikační aktivity
Hrajeme si se slovy
(5. třída, 90 minut)
jazykové a literární hrátky s významy i zvukovou podobou slov
ukázky z knih Petra Nikla
Bublinkové příběhy
(5. třída, 90 minut)
pojem komiks
tvoření společného komiksu
ukázky knih, četba

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Obrázky vyprávějí
(4. – 5. třída, 90 minut)
vztah lidí k obrázkům
malé literární a dramatické aktivity v návaznosti na tvorbu českých ilustrátorů
Už se vyznám v knihovně
(5. třída, 90 minut)
členění a označení fondu
naučná literatura a mezinárodní desetinné třídění
encyklopedie, slovníky
on – line katalog, vyhledávání knih
Indiánskou stezkou
(1. – 5. třída, 90 minut)
o životě Indiánů
četba, ukázky knih, hry, tvůrčí aktivity
Na stopě detektivkám
(5. třída, 90 minut)
pojem detektivka v literatuře pro děti a mládež
malé detektivní pátrání
ukázky knih a četba
Létat se dá i bez křídel
(5. třída, 90 minut)
pojem handicap, handicap v literatuře
život dětí se specifickými potřebami
tvůrčí aktivity
Nebojte se angličtiny
(4. – 5. třída, 60 minut)
proč se učit jazyky
nabídka cizojazyčné literatury pro děti: beletrie, naučná
literatura
hry

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Smůla nebo štěstí?
(4. – 6. třída, 60 minut)
četba povídky J. Babaríka Štěstí
diskuze a společné aktivity
neberme život kolem nás jako samozřejmost, radujme se z maličkostí
Už se vyznám v knihovně
(3. – 5. třída, 90 minut)
informace o knihovně a jejích službách
orientace ve fondu dětského oddělení
krásná literatura x naučná literatura
praktické hravé aktivity
Život na hradech
(5. třída, 90 minut)
středověký hrad: vzhled, účel
lidé na hradě
četba, skupinové aktivity
Lounské příběhy a pověsti
(3. – 5. třída, 60 minut)
pověsti a příběhy od doby založení města po současnost
podle knihy Květy Marešové
vyprávění, čtení, hry a kreslení
Moje město Louny
(3. – 5. třída, 60 minut)
stručné dějiny města, mapa města a významné budovy
skupinová práce, práce s mapou
Osobnosti města Louny
(5. třída, 60 minut)
život a dílo významných lounských obyvatel
skupinová práce

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Co znamená, když se řekne... – NOVINKA
(4. – 5. třída, 60 min.)
pojmy – přísloví, přirovnání, pořekadlo, pranostika
hravé aktivity ve skupinách

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

LEKCE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 2. STUPEŇ
délka jedné lekce 60 – 90 minut, pokud není určeno jinak
lektorky: Jana Hrbková, Jitka Andrlová

Bojíme se rádi
(6. – 9. třída, 90 minut)
hororové příběhy pro děti a mládež
četba, tvůrčí psaní
Bublinkové příběhy
(6. – 9. třída, 90 minut)
pojem komiks
tvoření společného komiksu
četba, ukázky knih
Obrázky vyprávějí
(6. – 9. třída, 90 minut)
vztah lidí k obrázkům
malé literární a dramatické aktivity v návaznosti na tvorbu českých ilustrátorů
Hrajeme si s příběhem – Dívčí válka
(6. třída, 60 minut)
tvořivou hrou k pochopení textu
podle příběhu Aloise Jiráska
pověsti trochu jinak
Jak na referát
(6. – 9. třída, 90 minut)
návod pro postup při tvorbě referátu
cíle a účel referátu, zdroje, využití metod kritického
myšlení

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Hrajeme si se slovy
(6. – 8. třída, 90 minut)
jazykové a literární hrátky s významy i zvukovou podobou slov
ukázky z knih Petra Nikla
Nebojte se angličtiny
(6. – 7. třída, 60 minut)
proč se učit jazyky
nabídka cizojazyčné literatury pro děti: beletrie, naučná literatura
hry
Robinson Crusoe
(6. třída, 90 minut)
základní pojmy: dobrodružná literatura a její hrdinové
seznámení s příběhem
získávání informací, komunikační aktivity
Už mě nechte být
(6. – 9. třída, 90 minut)
pojem šikana, oběť, svědek, agresor
skupinové aktivity, ukázka knih
Historie knihy
(6. – 7. třída, 60 minut)
úvod o knihovně, vznik a historický vývoj knihy
dnešní kniha
Tajemný svět fantasy příběhů
(6. – 9. třída, 90 minut)
základní pojmy: fantasy, sci-fi
autoři fantasy příběhů
literární a výtvarné aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Už se vyznám v knihovně
(6. – 9. třída, 90 minut)
členění a označení fondu
naučná literatura a mezinárodní desetinné třídění
encyklopedie, slovníky
on – line katalog, vyhledávání knih
informační prameny
Válka očima dětí
(6. – 9. třída, 90 minut)
základní pojmy: válka, holocaust, nacismus
získávání informací
pohled na válku z pozice dětí
autoři, díla, literární ukázky
Motivy a důsledky extrémistických činů
(6. – 9. třída, 90 minut)
základní pojmy: extremismus, rasismus, integrace, motiv
srozumitelný způsob práce s aktuálními společenskými kauzami
diskuze o příčinách a následcích událostí
témata na výběr: žhářský útok ve Vítkově nebo smyšlený útok Romů v Břeclavi
Létat se dá i bez křídel
(6. – 9. třída, 90 minut)
pojem handicap
život dětí se specifickými potřebami
handicap v literatuře
tvůrčí aktivity
Indiánskou stezkou
(6. třída, 90 minut)
život indiánů
ukázky z knih s indiánskou tematikou a četba
tvůrčí aktivity

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Cestopisy
(6. – 9. třída, 90 minut)
pojem cestopis, jak vzniká a proč jej číst
čeští autoři, literární ukázky
skupinové aktivity
Řecké báje a pověsti – Trojská válka
(6. – 9. třída, 90 minut)
seznámení s příběhem a jeho přesah do současnosti
prožitkové aktivity, četba
Pověsti
(6. třída, 60 minut)
základní pojmy: pověst a druhy pověstí, autoři
napiš svou pověst
ukázky z knih
Deníky
(6. – 9. třída, 90 minut)
pojem deník a proč vzniká
literární ukázky
skupinové aktivity
Tajemství vesmíru
(6. – 8. třída, 90 minut)
poznáváme vesmír
naučná literatura i beletrie na téma vesmír
četba, skupinové aktivity
O pravdě a lži
(7. – 9. třída, 90 minut)
věci často nejsou takové, jak se zdá na první pohled
proč lidé lžou
četba a diskuze nad úryvkem z knihy Patricka Nesse
Volání netvora

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Smůla nebo štěstí?
(6. třída, 60 minut)
četba povídky J. Babaríka Štěstí
diskuze a společné aktivity
neberme život kolem nás jako samozřejmost, radujme se z maličkostí
Řvi potichu, brácho
(6. – 9. třída, 90 minut)
četba ze stejnojmenné knihy Ivony Březinové
co je autismus, jak se žije s poruchou autistického spektra
skupinové aktivity
Poezie není nuda
(6. – 7. třída, 90 minut)
i s poezií se můžeme pobavit
pojem poezie, limerik a nonsensová poezie
práce s textem, tvůrčí aktivity
Poezie není nuda
(8. – 9. třída, 90 minut)
i s poezií se můžeme pobavit
pojem poezie, limerik, akrostich, kaligram, …
práce s textem, tvůrčí aktivity
Adolf Born
(6. – 7. třída, 90 minut)
seznámení se životem a dílem A. Borna
ukázky tvorby, skupinové aktivity
Lounské příběhy a pověsti
(6.-7. třída, 60 minut)
pověsti a příběhy od doby založení města
po současnost
podle knihy Květy Marešové
vyprávění, čtení, hry a kreslení

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Moje město Louny
(6. – 9. třída, 90 minut)
stručné dějiny města, mapa města a významné budovy
skupinová práce, práce s mapou
Osobnosti města Louny
(6. -9. třída, 90 minut)
život a dílo významných lounských občanů
skupinová práce
Louny v době 1. republiky
(8. -9. třída, 120 minut)
stavební rozvoj města, kulturní a společenské dění a každodenní život
výklad s dobovými fotografiemi
Louny v době 1. republiky, 2. světové války a osvobození
(8. -9. třída, 120 minut)
stručné shrnutí doby 1.republiky, jak se města dotkla 2. světová válka a
osvobození
výklad s dobovými fotografiemi a filmy
Poznej svět J. A. Komenského – NOVINKA
(6. – 9. třída, 90 min.)
život a dílo J. A. Komenského
společná práce i ve skupinách – pracovní listy, komiksy
s sebou do skupiny mobilní telefon – práce s QR kódem
Co znamená, když se řekne... – NOVINKA
(6. – 9. třída, 60 min.)
pojmy – přísloví, přirovnání, pořekadlo, pranostika
hravé aktivity ve skupinách
OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Dětská práce v rozvojových zemích
(6. – 9. třída, 60 minut)
dětská práce, vzdělávání, rodina
vzdělávání pomocí dokumentárního filmu, projekce filmu Farídulláh má dnes
volno a aktivita
ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá
Život s jinakostí
(6. – 9. třída, 60 minut)
život s jinakostí, handicap, přátelství, Tourettův syndrom
vzdělávání pomocí dokumentárního filmu, projekce filmu Létající Anne a
aktivita
ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

LEKCE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
délka jedné lekce 45 – 180 minut, pokud není určeno jinak
lektorky: Jitka Andrlová a Kateřina Suchá

Louny v době 1. republiky
(1.-4. ročník, 120 minut)
Stavební rozvoj města, kulturní a společenské dění a každodenní život
Výklad s dobovými fotografiemi
lektorka Jitka Andrlová
Louny v době 1. republiky, 2. světové války a osvobození
(1.-4. ročník, 120 minut)
Stručné shrnutí doby 1.republiky, jak se města dotkla 2. sv. v. a osvobození
Výklad s dobovými fotografiemi a filmy
lektorka Jitka Andrlová
obě lekce lze spojit do jedné
(180 minut s krátkými přestávkami)

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
proskova@mkl.cz
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

Soužití generací
(1. – 4. ročník, 60 minut)
stáří, rodina, soužití generací
vzdělávání pomocí dokumentárního filmu, projekce filmu Moje babička Lien a
aktivita
ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá
Konzumní život
(1. – 4. ročník, 90 minut)
způsob života, hromadění věcí, životní prostředí
vzdělávání pomocí dokumentárního filmu, práce s filmem Mý věci
ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá
Mediální výchova
(1. – 4. ročník, 90 minut)
migrace, rasismus, zpravodajství
vzdělávání pomocí dokumentárního filmu, práce s filmem Plážová bouře jako
žádná jiná, kritické čtení mediálního sdělení
ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá
Filmová výchova
(1. – 4. ročník, 90 minut)
jak rozumět filmovému sdělení? Co vnímat u filmu?
práce hlavně s dokumentárním filmem, přednosti a úskalí zachycení reality
dokumentárním filmem, práce s ukázkami filmů
Ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách
lektorka Kateřina Suchá

OBJEDNÁVKA
úterý – pátek
proskova@mkl.cz
detske@mkl.cz
nebo 734 521 908
nebo 734 521 904

