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ANOTACE K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Vzdělávací organizace: SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA

Oddělení cizojazyčné literatury: Shakespeare: Romeo and Juliet. Interaktivní lekce pro seznámení
žáků s dílem W. Shakespeara zábavnou formou. (Použití: video, pracovní listy, vlastní prezentace
příběhu).

Hudební oddělení: Hudební a taneční skupiny Ústeckého kraje. Seznámení se s hudebním a tanečním
uměním v našem regionu. Kapely a taneční soubory, které nás reprezentují mimo náš region i na
mezinárodní scéně. Vzdělávání v oblasti regionální kultury.

Lidová půjčovna: Informační a vzdělávací lekce - Knihovna není žádný rébus

Pomocí jednoduchých úkolů a luštěním rébusů zaměřených na literaturu se žáci seznámí s fondem a
službami Lidové půjčovny SVK. Využijí svoje znalosti a schopnosti a také poznají, že knihovna může
být i něčím víc: nejen místem poznávání, ale i setkávání, obyvákem města, místem, kde si můžete
v pohodlí číst a odpočívat.

Kontrasty Indie
Očima básníka, zástupce naší západní kultury, Bc. Ondřeje Prchala, poznají žáci krásy a úskalí Indie,
země od té naší tak odlišné, jak jen může být. Čeká je krátké komentované promítání se spoustou
zajímavých postřehů z cest.
Dětské oddělení: aktivity zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti, které se budou obměňovat
v závislosti na věku dětí ve skupině. Každý den se v DO „protočí“ 2 skupiny.
Přednáškový sál WCH: v termínech, kdy má přijít tolik skupin, že nebude stačit kapacita výše
uvedených pracovišť, vždy jedna skupina polovinu času toho dne stráví v přednáškovém sále, kde pro
ně budou připravené deskové a společenské hry, jichž máme velmi široký výběr.

Vědecká půjčovna:
Stejně tak, jako v případě DO se aktivity budou určovat v závislosti na věk dětí.
1/ Lekce SEDM DIVŮ SVĚTA
- lektor představí 7 původních divů světa, u každého divu je plánované aktivní zapojení žáků formou
úkolů týkající se konkrétního divu.
2/ PRACOVNÍ LISTY
- listy jsou zaměřeny na učivo daného ročníku. Třída se rozdělí na skupiny a každá skupina plní
předepsané úkoly. K vyřešení úkolů používají knihy z volného výběru, tato aktivita je zaměřená na
práci s katalogem a textem a na orientaci na volném výběru.
3/ Vzdělávací hra HODNOTA EVROPY - OTÁZKA HODNOT
- hraje celá třída. Žáci se rozdělí do týmů. Tato hra byla vytvořena Radou Evropy, cílem hry je
zábavnou formou představit a popovídat si o hodnotách, které se dodržují napříč Evropou. Celou hru
koordinuje lektor.
Oddělení studoven:
1/ Seznámení s informačními zdroji: Wikipedie, její kvality i úskalí, katalog knihovny SVKUL,
Knihovny.cz.
Samostatná práce s vyhledáváním témat, která děti zajímají v různých informačních zdrojích. Např.
oblíbená kniha, nebo zájmové téma, knihy populárních youtuberů, knihy na motivy filmů atd.
Ukázka snadného citování těchto zdrojů pro možné použití ve školní práci.
2/ Lekce k tématu regionálních pověstí: Účastníci si vyzkouší jak najít v katalogu přesné informace
k zadanému tématu. Dále pracují s knihami. V souborných dílech mají za úkol vybrat jen ty informace,
které se týkají jejich zadání. Čtenářskou gramotnost otestují na vybrané pověsti, s jejímž textem
budou dále pracovat. Každá skupina se pokusí poté vytvořit vlastní pověst, se kterou pak seznámí
spolužáky.
Program „MIMO“
V některých případech aktivity probíhající v budově WCH se nahradí situačními „lekcemi“, kde se žáci
seznámí se životem osob se zdravotním postižením. Tyto lekce pomohou vést externí pracovnící
neziskových organizací pracující s OZP.
Pozn. Vzdělávací aktivity navazují na vzdělávací plán školy

Vypracoval: Severočeská vědecká knihovna

