
Nabídka interaktivních pořadů pro mládež pro rok
2019/2020

Vážení pedagogové, v rámci našeho Klubu pro mládež
ASGARD,

vám nabízíme interaktivní pořady pro třídy gymnázií,
středních škol a učilišť.

 
Lekce jsou založené na interakci a dialogu, používáme
metody neformálního vzdělávání, dramatické výchovy,

kritického myšlení, tvůrčího psaní, atp.

Studenti nejsou pouze posluchači, ale mají možnost
aktivně se zapojit a probíraná témata prožít na vlastní kůži.

Budou diskutovat, plnit úkoly, hrát (si), tvořit, ... 
Studenti se učí nebát sdělovat svůj názor a respektovat
názory ostatních. Pracují s informacemi, hodnotí je a učí

se je používat.
 

Interaktivní pořady jsou zdarma.
 

Doporučujeme objednávat i několik měsíců předem.



Jak objednat interaktivní pořad pro mládež? 

 

1) Vyberte si téma z naší nabídky.  

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 50002. 

 

2) Společně domluvíme termín (datum a čas). 

U popisu pořadu je uvedena délka trvání, kterou lze

případně přizpůsobit. 

Pro interaktivní pořady pro mládež jsou vymezeny 

čtvrtky dopoledne. 
 

Informace, které potřebujeme vědět my: počet dětí,

ročník, specifikaci třídy, kontakt na učitele. 

 

Těšíme se na spolupráci!

 

Za tým Asgard 

Bc. Kamila Štefková, Mgr. Nikola Redererová

a Theo Falta



,,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.

Zahraniční komiks
(cca 70 min)

Pořad o artových kreslířích, kteří výrazně ovlivnili svět komiksu.
Interaktivní workshop. Shaun Tan, 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.

Český komiks
(cca 70 min)

Pořad o našich kreslířích, kteří výrazně ovlivnili českou podobu
komiksu. Interaktivní workshop. 



Literární žánry 
Fantasy, sci-fi, horory, thrillery, young adult, …) (70 - 90 min)

Rozdíly, tipy na dobré knihy, hra se slovy, kvíz.

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. 

Zamyšlení  a diskuse na závěr.

Světoví Češi
(70 min)

Kdo podle vás patří ke světovým Čechům a proč? Evokace,
uvědomění, reflexe, aneb máme být na co hrdí.

Závislosti
Závažná témata v knihách (90 min)

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

Ekologie
(cca 70 min)

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

100 dobrých
(90 min)

Škola hrou. Děti pracují s obrazovými kartičkami, zapojují fantazii 
i získané vědomosti. Co dobrého se nám za 100 let podařilo? 

Bylo toho hodně!



Kybersvět
Život v síti (cca 70 min)

Hrozba sdělování informací. 
Chováme se na ulici jako v kybersvětě?

Kulturní odlišnosti
(cca 90 min) 

Zvyky v cizích zemích. Jak se při cestování neztrapnit a nikoho
neurazit. Těžké téma, lehce pojaté.

2. světová válka
(cca 90 min) 

Diskusní program o jednom z nejhrozivějších období světových
dějin. 


