
 

 

 

 

 

Nabídka interaktivních po řadů pro mládež pro rok 2019/2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení pedagogové, 

nově v naší Knihovn ě města Hradce Králové 
U Velryby za řazujeme, vedle program ů          
pro MŠ a ZŠ, programy pro mládež.  

Na dalších řádcích naleznete nabídku 
interaktivních po řadů, které jsou ur čeny        
pro t řídy gymnázií, st ředních škol a u čiliš ť      
a také stru čný popis, jak postupovat p ři 
objednávce programu.  

Lekce jsou založené na interakci a dialogu, 
používáme metody neformálního vzd ělávání, 
dramatické výchovy, kritického myšlení, 
tvůrčího psaní, atp.  

 

Cílem je zaujmout studenty poutavými 
tématy, informacemi i zábavou. Atraktivní 
formou prohlubují znalosti získané ve škole   
i ve volném čase. Studenti nejsou pouze 
poslucha či, ale mají možnost aktivn ě se 
zapojit a probíraná témata prožít na vlastní 
kůži. Budou diskutovat, plnit úkoly, hrát (si), 
tvo řit, ...   

Studenti s e učí nebát sd ělovat sv ůj názor                
a respektovat názory ostatních. Pracují 
s informacemi, hodnotí je a u čí se je 
používat. 

Interaktivní po řady jsou zdarma. 



Jak objednat interaktivní pořad pro mládež?  

Krok 1  

Vyberte si téma z naší nabídky. Pokud budete mít vlastní námět, kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu, abychom mohli program 
připravit.  

Sjednat program můžete na telefonu: 495 075 033 nebo na e-mailové adrese: detske@knihovnahk.cz . Rádi se s Vámi setkáme i při osobní 
návštěvě u nás na dětském oddělení U Velryby, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové 2.  

Krok 2 

Společně domluvíme termín (datum a čas), který se bude hodit oběma stranám. Také si určíme přibližný časový harmonogram. U popisu 
pořadu je uvedena délka trvání, kterou lze případně přizpůsobit.  

Pro interaktivní pořady pro mládež jsou vymezeny čtvrtky, případně úterky dopoledne.  

Krok 3 

Informace, které potřebujeme vědět my: počet dětí, ročník, specifikaci třídy, kontakt na učitele.  

 

Veškeré programy jsou zdarma. 

 

Těšíme se na spolupráci! 

 

Za tým Asgard  

Bc. Kamila Štefková a Mgr. Nikola Redererová 



Knihy 

 

 

 

 
,,A“ 

Demokratické myšlení (cca 90 min) 
Moderovaná práce s knihou ve skupinách.  

Tvorba myšlenkové mapy. Rozbor motivů knihy           
a politických režimů. Vhodné pro studenty 

otevřené tolerantní diskusi.    

  

Karel Hynek Mácha - Máj 
Máj, aneb příběh současnosti (cca 90 min) 

Interaktivní workshop s prvky dramatizace, při kterém 
se všichni studenti zapojí do vytváření jedinečného 

děje. Zasedání soudu a vyšetřování vraždy. 

    

 

 

 

 
 

  
 

    

 

 

 
Hitlerova dcera 

(cca 90 min) 
Tvorba vlastního příběhu. Komparace minulosti    

a současnosti. Zamyšlení nad stereotypy 
každodenního života v dané společnosti. Čtení 
části příběhu, dramatizace, vyprávění a motivační 

aktivity. 
 

  
Pýcha a p ředsudek 

(cca 60 min) 
Pořad inspirovaný světoznámou knihou. Předsudky 

dřívějších generací a dnešní doby. Jak férově uvažovat 
a jednat. Neobvyklá typologie „hrdinů“.   

 
 

 

 

 



 

Auto ři 

 

 

 

Karel Zeman 
Český talent (cca 70 min) 

Svět známého výtvarníka, režiséra a animátora 
Karla Zemana. Studenti si vyzkouší opravdovou 

animaci i s náročnou přípravou. 
  

  
Zahrani ční auto ři 

(cca 90 min) 
Interaktivní pořad o známých spisovatelích. Isaac 

Asimov, Stephen King, John Green, J.R.R. Tolkien.  
Dle vašich přání lze připravit program i na jiné autory. 

 

    

 

 

 

 
Ray Bradbury 

Cestování časem (cca 90 min) 
Interaktivní workshop na motivy povídky Burácení 

hromu. Nahlédnutí do života a díla Raye 
Bradburyho. Práce ve skupinách. 

 

  
Čeští auto ři 
(cca 90 min) 

Interaktivní pořad o známých spisovatelích.  
Petr Sís, Renáta Fučíková, Martin Vopěnka, Radek 

John, Ondřej Neff, Jiří Kulhánek.  
Dle vašich přání lze připravit program i na jiné autory. 

 
    

  
Komiksoví auto ři 

(cca 70 min) 
Pořad o artových kreslířích, kteří výrazně ovlivnili 
svět komiksu. Interaktivní workshop. Shaun Tan, 

Kája Saudek, Frank Miller, Jack Kirby. 
 

  
Karel Čapek 

Osobnost, dílo a humor Karla Čapka  
(cca 90 min) 

Život a dílo Karla Čapka v neobvyklém pojetí.    
Vy v hlavní roli.  

 
 

 

 



Společensko-v ědní témata 

 

 

 

 Prokrastinace 
(cca 70 min) 

Co je prokrastinace a jak s ní bojovat? Hledání 
osobních cílů vedoucích k seberealizaci.  

 Asertivita 
Role v životě (cca 70 min) 

Asertivní jednání v životních rolích. Jak se správně 
prosadit, chovat se sebevědomě a přitom slušně.  

 

  

Lidská práva 
(cca 90 min) 

Studenti se netradičním způsobem dozvědí 
zajímavé informace o organizaci Amnesty 
International a o porušování lidských práv.  

  

Pomoc bez hranic 
(cca 90 min) 

Studenti získají povědomí nejen o práci humanitárních 
organizací (Lékaři bez hranic, Animal Rescue) ale také 
se dozví o tom, jak sami pomáhat i za hranicemi ČR.   

 
  

 

Ekologie 
(cca 70 min) 

Co má reálný smysl při ochraně životního 
prostředí. Recyklace, Fair trade, přírodní 

kosmetika, petice. Workshop.     
 

 

 

 

 

Závislosti 
Závažná témata v knihách (90 min) 

Drogy, anorexie, gamblerství. Naše cesta, naše volba. 
Práce ve skupinách.   

  
 

  



 

Literární žánry 

 Fantasy 
(cca 70 min) 

Seznámení s knihami z žánru fantasy.  
Andrzej Sapkowski (Zaklínač), John Flanagan 

(Hraničářův učeň), Terry Pratchett a další.  

 Sci-fi 
(cca 70 min) 

Seznámení s knihami z žánru sci-fi. 
Suzanne Collins (Hunger games), Hugh Howey (Silo), 

Ondřej Neff (Jádro pudla). 

    

  
 

  
  
 

 

 
  

 
 

  
 

Horory 
(cca 70 min) 

Seznámení s knihami z žánru horor. 
Ivona Březinová (Zuby nehty),  

Stephen King a jeho svět.  

  
Thrillery 

 (cca 70 min) 
Seznámení s knihami z žánru thriller.  

Dan Brown (Andělé a démoni),  Franziska Gehm 
(Chladné ostří), Manuela Martini (Mrazivé léto), Jennifer 

Armentrout (Seznam mrtvých). 
 

 

 

 

 

 



Ostatní 

 
Vánoce 

Jak se slaví Vánoce ve světě (cca 90 min) 
Interaktivní workshop, při kterém se všichni 

studenti zapojí do napínavé soutěže.  
 

 

 

 

 
Pevnost Boyard 

Stmelení a spolupráce (cca 70 min) 
Pořad zaměřený na stmelení kolektivu s důrazem  

na spolupráci. Studenti plní řadu úkolů, překonávají 
překážky a sbírají indicie. 

  
 

  

 

 

 
 

Maturitní četba 
(cca 70 min) 

Jste zoufalí z maturitní četby? Nečtěte všechno.  
Vybereme vám knížky na míru.  

  
 

Neobvyklá reality show 
,,Vsaď svůj život“ 

(cca 90 min) 
Akční hra na motivy knihy „Horory na dobrou noc“          

(Anthony Horowitz). Podporuje týmovou spolupráci ve 
skupině. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 
Divadlo Járy Cimrmana 

Cimrmanologie v praxi (cca 90 min) 
Staňte se Cimrmanology a seznamte se  

interaktivní formou s vtipným divadlem Járy 
Cimrmana, které má tradici již 50 let. 

  
 

Kybersv ět 
Život na internetu (cca 70 min) 

Hrozba sdělování informací. Kybergrooming, sexting, 
stalking, kyberstalking. Hlídáme si své soukromí? 

 

  
Kulturní odlišnosti 

(cca 90 min)  
Zvyky v cizích zemích. Jak se při cestování 

neztrapnit a nikoho neurazit.  
 

 Zdroje: 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3250791/Damian-Lewis-set-replace-Daniel-
Craig-James-Bond.html 
https://www.kosmas.cz/knihy/172638/novy-svet/ 
http://www.databazeknih.cz/¨ 
http://mezistranky.blog.cz/1508/ekologie-je-biznis 
http://www.designportal.cz/vysledky-souteze-o-plakat-predsudky-jsou-out/ 
https://myshadow.org/facebook-privacy-settings-you-should-know 
https://www.amnesty.org.au/ 
http://www.cool-english.cz/maturita-cool-anglictina 
http://www.csfd.cz/film/311136-pevnost-boyard/prehled/ 
http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788026905202&keywords=262351 
https://www.youtube.com/watch?v=1vXj-eT3rF4 
http://www.cestovatelskyobchod.cz/kazeto-nytovany-kufr-vintage 



 


