NABÍDKA POŘADŮ
Ústřední knihovny KJM
Kobližná 4
pro školní rok 2021/2022
Rádi bychom vám představili nabídku vzdělávacích programů Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně pro žáky MŠ, ZŠ a studenty středních škol,
ale i další organizace (domovy, kroužky, družiny, stacionáře a různé zájmové skupiny), které by mohly nabídku využít. Naším cílem není zahltit děti, studenty a další
návštěvníky knihovny informacemi a fakty, ale naučit je rozvíjet klíčové kompetence pro život. Programy jsou založené na interakci a dialogu, používáme metody
dramatické výchovy, kritického myšlení, různé výtvarné techniky apod. Hlavním
cílem pořadů je naučit žáky nezávisle myslet a vyjadřovat své názory a diskutovat
o nich. Chceme jim také přiblížit témata, která budou potřebovat při svém dalším
studiu (jak se učit, hledat argumenty a diskutovat, jak vyhledávat a zpracovávat
informace, ale také zajímavý pohled na témata české a světové literatury
v zajímavém kontextu).
Všechny pořady probíhají v Ústřední knihovně na Kobližné 4 a jsou realizovány
zdarma.
Svou vlastní nabídku programů mají i jednotlivé provozy KJM. Více informací najdete na www.kjm.cz/skoly.
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Programy Knihovny pro děti a mládež pro mateřské,
základní a střední školy
Knihovna pro děti a mládež nabízí bohatou škálu vzdělávacích programů
s prvky informačního vzdělávání. Nabídka je přizpůsobená poptávce mateřských, základních a středních škol a vychází z aktuálních či oblíbených témat.
Cíle programů odpovídají vzdělávacím oblastem, klíčovým kompetencím a průřezovým tématům dle příslušného typu školy, na něž obsahově a tematicky reagují. V programech jsou také využity interaktivní prvky, moderní technologie
a chytrá zařízení. Během programů se snažíme dětem pomoci naučit se orientovat v různých typech zdrojů (práce s knihovním fondem, internetem, knihovním
katalogem apod.) a vyhledávat v nich informace (následně je třídit, zpracovávat,
kriticky hodnotit), dále se snažíme rozvíjet důležité dovednosti a schopnosti,
nejen čtenářské, které se váží k daným tématům. Důležitým prvkem je směřování k prohlubování čtenářské gramotnosti a kritického přístupu ke zjištěným
informacím a k učení se bezpečnému chování nejen ve virtuálním prostředí (nenechat se zmanipulovat a ovlivnit klamavou reklamou a neověřenými informacemi apod.). V nabídce nechybí ani čtenářská dílna, která podporuje u dětí rozvoj čtenářské gramotnosti díky oblíbeným knižním titulům vybraných dle věku
cílové skupiny.
Všechny programy Knihovny pro děti a mládež objednávejte na telefonním čísle 542 532 146. Obvyklá doba programu je 60 minut, pokud není uvedeno jinak.
Objednávky programů na první pololetí školního roku 2021/2022 přijímáme
od 23. 8. 2021. Na druhé pololetí školního roku 2021/2022 od 13. 12. 2021.
Určení

Název

Anotace

Vzdělávací
oblasti

Klíčové
kompetence

MŠ
1. třída
2. třída

Jak bydlí
děti
z celého
světa

Pojďme společně
procestovat skoro
celý svět a podívat
se, jak žijí a bydlí
děti v jiných částech naší zeměkoule a jaká kultura
a zvyky se zde
v rámci bydlení
dodržují.

Dítě a společnost
Dítě a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a jeho svět
Multikulturní
výchova

K učení
Komunikativní
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MŠ
1. třída
2. třída

Svět očima
koček

MŠ
1. třída

Lesní dobrodružství

MŠ
1. třída

Pod hladinou

Většina lidí někdy
v životě zatoužila
po nějakém domácím mazlíčkovi.
Kočkovité šelmy už
po staletí fascinují
lidstvo a to natolik,
že si je pokusilo
ochočit. Takže se
sebevědomé a elegantní šelmy staly
lidskými společníky. Společně nakoukneme do života nejen našich
kočičích mazlíčků,
ale i jejich příbuzných z divočiny.
O lesích se říká, že
ukrývají spoustu
tajemství. Aby nám
svá tajemství les
vyjevil, musíme se
naučit v něm pohybovat, rozlišovat
různé rostliny i zvířata, zkrátka jej
musíme dobře poznat. Ale bude to
vyžadovat trpělivost, příroda také
potřebuje svůj čas.
Zavítáme do tajuplného a krásného
světa pod vodní
hladinou, kde budeme společně
relaxovat, plavat,
potápět se a zkoumat svět vodních
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Dítě a jeho
psychika
Dítě a společnost
Dítě a svět
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a příroda

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

MŠ
Dítě a jeho
psychika
Dítě a svět

Komunikativní
K řešení problemů
K učení

ZŠ
Člověk
a jeho svět
Člověk
a příroda

MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Dítě a svět
ZŠ

Komunikativní
K učení

živočichů a rostlin.
K dokreslení pravé
atmosféry nám
pomohou didaktické pomůcky.
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Po nás
potopa?

3. třída
4. třída
5. třída

Brněnské
pověsti

3. třída
4. třída
5. třída

Neobyčejně
obyčejní
hrdinové

Proč je potřeba
chránit životní prostředí? Je plast
past? Jak dlouho se
v zemi rozkládá
žvýkačka? Na tyto
a více otázek vám
hravou formou
odpoví program
o základech environmentální výchovy.
Pojďme na chvilku
společně putovat
po nejznámějších
brněnských místech a vyprávět si
o nich pověsti.
Hrdinové nemusí
mít superschopnosti a slušivý kostým,
aby se stali hrdiny.
Naopak jsou všude
kolem nás – a možná i v nás samých.
Inspirováno knihami Příběhy na dobrou noc pro malé
rebelky.
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Člověk
a příroda
Člověk
a jeho svět
Člověk
a zdraví
Člověk
a jeho svět
Člověk
a příroda

Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho
svět, Osobnostní a sociální výchova

Občanské
Sociální
a personální
Komunikativní
K řešení problému
K učení

K učení
Komunikativní
K řešení
problémů
K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída

Jede, jede
poštovský
panáček

3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída

Rozjeď to s
roboty

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída

Nejoblíbenější trojlístek: fantasy, horor a
sci-fi

Psaní dopisů je
činnost, která
okouzlila nejednoho spisovatele,
který o tom napsal
příběh nebo pohádku. Je ale jednoduché dopis napsat? Co všechno
musí splnit? Liší se
nějak dopis pro
kamaráda od toho,
který posíláme
nějaké úřední osobě? Pojďme se to
společně naučit.
Přijdou vám roboti
jen jako netypická
hračka? Věděli jste,
že se s nimi lze
i spoustě věcem
naučit? V rámci
této hravé besedy
děti rozvíjí zábavnou formou základy programování,
komunikace se
strojem, logické
myšlení i promýšlení kroků dopředu.
Gandalf jako upír,
roboti v Narnii,
Spiderman s kouzelnou hůlkou? Že
to zní jako sci-fi?
Přijďte na náš program o třech
nejpopulárnějších
literárních žánrech
a jejich rozlišování
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Jazyk a jazyková komunikace

K učení
Komunikativní

Jazyk a jazyková komunikace
Informační
a komunikační technologie

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a jeho svět

K učení
Komunikativní

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Buď připraven!

60-90
minut

5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
60 - 90
minut

Děti se žlutou
hvězdou

pro vás přestane
být horor. Naučíte
se poznat jejich
charakteristické
znaky, postavy,
místa děje a v neposlední řadě ty
nejlepší autory.
V programu se seznámíme se skautským hnutím, povíme si o jeho myšlence, historii
a symbolech a vyzkoušíme si různé
skautské dovednosti, které můžeme využít nejen na
táboře.
Jaké byly osudy
židovských dětí
a jejich rodin za
druhé světové války? Jaké protižidovské vyhlášky
a nařízení platily
v Protektorátu Čechy a Morava?
K čemu vedla nesnášenlivost vyvolaná nenávistí k
jiným rasám? To
a mnohem více se
dozvíte na programu, který je inspirován knihami Hanin kufřík a Princ se
žlutou hvězdou.
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Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a společnost
Člověk a
zdraví
Osobnostní
a sociální
výchova,
Výchova
demokratického občana
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a společnost
Člověk
a jeho svět
Osobnostní
a sociální
výchova
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

K učení
K řešení problémů
Komunikativní
Sociální a
personální
Občanské
Pracovní

K učení
Komunikativní
K řešení problémů
Sociální
a personální

6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Po nás
potopa?

6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Velký příběh knihy

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Čtenářská
dílna

60-90
minut
8. třída
9. třída
SŠ
60-90
minut

Cena informací

Proč je potřeba
chránit životní prostředí? Je plast
past? Jak dlouho se
v zemi rozkládá
žvýkačka? Na tyto
a více otázek vám
hravou formou
odpoví program
o základech environmentální výchovy.
Jak vůbec vznikla
kniha a bez čeho by
nikdy nevznikla?
Řeč bude o písmu,
vynálezu knihtisku,
ale také o moderních podobách knihy, jako je e-kniha
či audiokniha.
Pojďte si číst do
knihovny! Společně
se naučíme, jak
správně číst, jak
chápat text a budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Člověk
a jeho svět
Člověk
a příroda

Občanské
Sociální
a personální
Komunikativní
K řešení problému
K učení

Jazyk a jazyková komunikace
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní

Jazyk a jazyková komunikace

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

Informační doba,
doba, ve které žijeme. Více než kdy
předtím je důležité
vědět a dát vědět.
A každým kliknutím
o sobě světu sdělujeme spoustu informací. Jak o nás
firmy získávají in-

Informační
a komunikační technologie
Člověk
a společnost
Výchova
k občanství

Kompetence
k řešení problémů
Kompetence
komunikativní
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formace a co s nimi
dělají? Co jsou big
data? Za kolik se
dají prodat osobní
údaje? A lze
z internetu vůbec
zmizet?
8. třída
9. třída
SŠ

Finanční
gramotnost
– už nechci
být švorc

60-90
minut

8. třída
9. třída
SŠ
60-90
minut

Čtu. Ale
rozumím?

Jak to s penězi
vlastně funguje?
Jak to, že může
existovat bitcoin,
proč jsou diamanty
tak drahé, jak se
vyhnout dluhům
a hlavně, jak zajistit, abychom už
nikdy nebyli švorc?
Lekce představuje
základní finanční
gramotnost pro
žáky.
Jak umí žáci pracovat s texty, jak umí
vyhledávat informace, pracovat
s nimi a kriticky je
hodnotit? To se
dozvíme na zábavném programu
rozvíjející informační vzdělávání.
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Člověk a svět
práce
Člověk
a společnost

Kompetence
k řešení problémů
Kompetence
občanská

Jazyk a jazyková komunikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
jeho svět

K učení
K řešení problémů
Komunikativní

PROHLÍDKA KNIHOVNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Lovci informací:
Knihovnická
abeceda

60-90
minut
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
60- 90
minut

Prozkoumej
knihovnu
pro děti a
mládež

První návštěva knihovny, při které
děti hravou formou
seznámí s prostředím a jeho pravidly.
Společně zjistíme,
že v knihovně nezískáme pouze
knihy, ale také informace, se kterými
je dobré naučit se
pracovat.
Interaktivní prohlídka Knihovny pro
děti a mládež, při
které jsou žáci rozděleni do týmů
vyrážejících na průzkum oddělení, aby
dokázali samostatně vyhledávat knihy
a zorientovali se
v prostoru.

Dítě a jeho
psychika
Dítě a ten
druhý
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a jeho
svět

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a jeho
svět
Informační
a komunikační technologie

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně,
příspěvkovou organizaci.
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Hudební knihovna
Hudební knihovna nabízí školám hudební besedy, ale také pořady, v nichž
se s hudbou prolínají jiné umělecké oblasti. Zajímavé může být propojení složky
hudební se složkou literární, filmovou či s výtvarným uměním. Pro nejmenší
jsme připravili pořady plné hudby, her a fantazie, pro starší pak besedy zaměřující se nejen na oblast vážné hudby, ale také na hudbu lidovou a populární.
Po předchozí domluvě s pedagogem je možné pořady upravit podle jeho
požadavků, ovšem vzhledem k přípravě a ostatním akcím KJM, je nutné si termín domluvit minimálně s měsíčním předstihem.
Pořady Hudební knihovny jsou zdarma a jsou vedeny pracovnicemi a pracovníky Hudební knihovny.
Kontakt: tel.: 542 532 170, 542 532 171, e-mail: hudebni@kjm.cz
Určení

Název

Anotace

Vzdělávací
oblasti

Klíčové
kompetence

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída

Co to hraje?

Jak zní různé hudební nástroje a jak
se na ně hraje?
Poznáte je a víte,
jak se který nástroj
jmenuje? V různých
audio a video
ukázkách si představíme hudební
nástroje. Zazpíváme si a ukážeme si
také netradiční
hudební nástroje,

MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Sebepojetí,
city a vůle
Dítě a ten
druhý
Dítě
a společnost

K učení
Komunikativní
K řešení
problémů
Sociální
a personální
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na které si budete
moci zahrát.

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída

Pohádkové
písničky

Písničky
o zvířátkách

Co to je pohádka
a co je pro ni
charakteristické?
Jaké znáte pohádky
a o čem jsou?
Popovídáme si
o pohádkách
a nějaké si společně
převyprávíme.
Poslechneme si
a zazpíváme písničky z českých pohádek a večerníčků
a vyřešíme různé
zajímavé úkoly.

Společně si
popovídáme
o zvířátkách,
protože nás budou
provázet všemi
dalšími aktivitami.
Budeme poznávat
písničky
o zvířátkách, zpívat
a tancovat za
doprovodu klavíru
a různých nahrá11

ZŠ
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Sebepojetí,
city a vůle
Dítě a ten
druhý
Dítě
a společnost
ZŠ
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Sebepojetí,
city a vůle
Dítě a ten
druhý
Dítě
a společnost

K učení
Komunikativní
K řešení
problémů
Sociální
a personální
Občanské

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální
K řešení
problémů

vek. Některé písničky si sami doprovodíme a třeba
si zahrajeme
i nějakou hru.

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Řemesla
v písních
a tanci

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Noty
a rytmus

V dávných dobách
si lidé vše, co potřebovali k životu,
obstarávali sami.
Pěstovali si potraviny, chovali zvířata, stavěli domy,
vyráběli nábytek,
šili šaty i boty atd.
Seznámení
s řemesly ve hře,
písničce a tanci.
Co to je nota?
Pomlka? Na kolik
dob se počítá?
K čemu je notová
osnova a houslový
klíč?
Společně si budeme hrát s notami,
rytmem a melodií.
Zahrajeme si
a zazpíváme jednoduché písničky,
které si sami doprovodíme.
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ZŠ
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk a svět
práce
Umění
a kultura
Člověk
a zdraví
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
K řešení problémů
Sociální
a personální
Občanské

K učení
K řešení problémů
Komunikativní
Sociální
a personální

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Zdeněk
Svěrák
a Jaroslav
Uhlíř dětem

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Vánoce
v hudbě

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Velikonoce
v hudbě

Kdo by neznal písničky Dělání, Není
nutno, Hajný je lesa
pán… Avšak znáte
jejich autory a další
písničky z jejich
tvorby?
Představení
Z. Svěráka
a J. Uhlíře
a seznámení s jejich
tvorbou pro děti.
Zpívání, hraní, hádání pohádek
a seznamování
s dalšími jejich písničkami z různých
nahrávek.
Jaký je původ vánočních svátků?
Povídání
o vánočních tradicích ve světě i u nás,
poslech koled a písní.
Naladění vánoční
atmosféry.
Co se slaví
o Velikonocích?
Velikonoční zvyky
a tradice našich
předků, výběr písní
a koled doprovázený hudebními
nahrávkami
a video ukázkami.
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Jazyk
a jazyková
komunikace
Umění
a kultura
Člověk
a jeho svět

K učení
K řešení problémů
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

MŠ
ZŠ

MŠ
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Hudební
příběh

Muzicírování

Zaposlouchejme se
do příběhu, který si
hudebně doprovodíme a možná
i trochu zdramatizujeme.
MŠ, 1.–3. třída
- lidová pohádka
1. stupeň ZŠ
- O Bruncvíkovi
2. stupeň ZŠ
- Iáson a Médea

Seznámíme se
s různými hudebními nástroji. Budeme společně
hrát, zpívat, bubnovat, odpočívat,
poslouchat hudbu
a vnímat dění kolem nás.

MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Dítě a ten
druhý
Dítě
a společnost
ZŠ
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura
Člověk
a zdraví
MŠ
Dítě a jeho
tělo
Dítě a jeho
psychika
Dítě a ten
druhý
Dítě
a společnost
ZŠ
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura
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K řešení problémů
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

K řešení
problémů
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída

3. třída
4. třída
5. třída

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

My jsme
muzikanti,
aneb hrajeme si na
orchestr

Pojďte si společně
zahrát. Seznámíte
se s různými hudebními nástroji.
Společně si na ně
zahrajete jako skupina muzikantů
a seznámíte se
s tím, čím se při
společném hraní
taková skupina řídí.
Kromě jiného si
vyzkoušíte také
orientaci a čtení
v jednoduchých
partiturách a roli
dirigenta.
Vlastivěda
Seznámíme se
v písních
s krásami České
republiky. Projdeme přes údolí, řeky,
skály, jeskyně
a hory. Významná
místa naší vlasti si
představíme i za
pomocí písní
a skladeb.
Velikáni
Seznámení
české hudby s největšími velikány české hudby –
Antonínem Dvořákem a Bedřichem
Smetanou. Společně si o skladatelích
popovídáme
a hravou formou se
zaposloucháme do
nejznámějších
skladeb.
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Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K řešení problémů
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

Jazyk
a jazyková
komunikace
Umění
a kultura
Člověk
a jeho svět

K učení
Komunikativní
K řešení problémů
Sociální
a personální

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Leoš
Janáček

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Obdivuhodný Bach

4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Nespoutaný
Beethoven

5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Audioknihy
se čtou samy

Kdo jiný je spojen
s Brnem více než
jeden z našich nejznámějších skladatelů Leoš Janáček?
Připomeneme si
zásadní okamžiky
jeho života
a tvorby. Nebudou
chybět četné
hudební ukázky.
Seznámíme se
s jedním z hudebních
velikánů, na kterého společnost na
nějaký čas zapomněla, než si ho
začala cenit.
Popovídáme si
o jeho životě
a hravě se seznámíme i s jeho díly.
Kdo to byl? Jak žil?
Čím a proč se proslavil?
Představíme si jednoho z největších
hudebních skladatelů a zaposloucháme se do některých z jeho děl.
Trápí vás povinná
četba? Máte rádi
příběhy, ale na čtení nemáte čas?
Vydejte se s námi
do světa příběhů
zaznamenaných na
zvukových nosičích.
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Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura
Člověk
a zdraví
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Člověk
a společnost
Umění
a kultura
Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální
Občanské

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ

Filmová
hudba

8. třída
9. třída
SŠ

Hudba 20.
století
a) 1. polovina 20. století
– směry svázané
s výtvarným
uměním
(impresionismus, neofolklorismus,
dadaismus,
surrealismus,
futurismus,
expresionismus)
b) 2. polovina 20. století
– experimenty (seriální
hudba, minimalismus,
témbrová
hudba,
J. Cage,
K. Stockhausen ad.)

Jaké účinky má na
nás hudba ve filmu?
Existují filmy bez
hudebního doprovodu? Poznáte kultovní
filmové melodie na
první poslech?
V závěrečném kvízu
si poslechneme
nejznámější skladby
českých i zahraničních skladatelů
filmové hudby.
20. století přineslo
nové směry v dosud
nezaznamenaném
počtu,
na něž měl vliv
rychlý technický
pokrok, ale také
zdrcující válečné
události. Setkávají
se v nich nové náhledy na svět patrné ve všech uměleckých odvětvích.
Seznámíte se
s hlavními rysy
impresionismu,
expresionismu,
dadaismu aj. či
s experimenty přicházejícími v druhé
polovině 20. století.
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Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a jeho svět
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

8. třída
9. třída
SŠ

Malý průvodce světem jazzu

8. třída
9. třída
SŠ

Rocková
hudba

8. třída
9. třída
SŠ

Queen

Historie a kořeny
jazzu, pojednání
o jednotlivých
proudech tohoto
hudebního stylu –
blues, swing, cool
jazz ad.
Četné hudební
ukázky.
Kdo by neznal kapely jako Beatles,
The Rolling Stones,
Linkin Park nebo
Olympic? Program
vás provede stručnou historií rockové
hudby a jejími styly
od počátků po současnost.
Jedna
z nejslavnějších
britských rockových kapel jak ji
možná neznáte.
Queen vznikla
v roce 1970 a od té
doby ušla dlouhou
cestu plnou slávy.
Připomeňte si život
jednoho
z nejvýznamnějších
zpěváků v historii,
jakým byl Freddie
Mercury.
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Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
Komunikativní
Sociální
a personální

SŠ

Jan Skácel
aneb Básník
ticha, jež
inspirovalo
mnohé hudebníky

Pořad o básníkovi
Janu Skácelovi,
jehož tvorba svou
melodičností ovlivnila mnohé hudebníky. Zhudebněné
Skácelovy texty
nám dopomohou
k jejich interpretaci
a k nalezení nejčastěji se objevujících
motivů v jeho díle.

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura

K učení
K řešení problémů
Komunikativní
Sociální
a personální

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně,
příspěvkovou organizaci.
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Informační středisko Europe Direct Brno
Programy na evropská témata jsou vedeny pracovníkem Informačního
střediska EUROPE DIRECT a jsou doprovázeny PowerPointovou prezentací. Je
možné objednat program i na jiné téma, ovšem s časovým předstihem a po dohodě s pracovníky IS ED. Informace naleznete také na webových stránkách
https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/1-brno a na sociálních sítích.
Kontakt: tel. 542 532 166 nebo e-mail: eu.brno@kjm.cz
Určení

Název

Anotace

Vzdělávací
oblasti

Klíčové
kompetence

8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Evropa a
migrace

Z jakých míst
v současnosti lidé
nejčastěji prchají?
Kam vedou jejich
kroky a kde hledají
útočiště? Které
země EU přijímají
uprchlíky a které
ne? Co je to právo
na azyl, jaké jsou
další možnosti setrvání cizinců na
území České republiky? Co je to společná azylová politika a jak se členské
státy dívají na zavedení kvót?

Člověk
a jeho svět
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Komunikativní
K řešení problémů
Sociální
a personální
Občanské
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6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Dny předsednických
zemí

6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Aktuálně z
EU

8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Evropa a
migrace

Formou zábavného
a interaktivního
workshopu se žáci
seznámí se zemí,
která aktuálně
předsedá Radě EU.
Dozví se o tamní
geografii, kultuře,
jazyku, historii,
významných osobnostech.
Co se v EU aktuálně
řeší? Jak to reflektují média? V
této přednášce vám
představíme
témata, která aktuálně hýbou
Evropskou unií.
Velký důraz
klademe na následnou diskuzi nad
aktuálními
otázkami a zapojení studentů.
Z jakých míst v
současnosti lidé
nejčastěji emigrují?
Kam vedou jejich
kroky a kde hledají
útočiště? Které
země EU přijímají
uprchlíky a které
ne? Co je to právo
na azyl, jaké jsou
další možnosti setrvání cizinců na
území České republiky? Co je to společná azylová poli21

Jazyk
a jazyková
komunikace
Člověk
a společnost
Umění
a kultura
Multikulturní
výchova

Komunikativní
K řešení
problémů
Sociální
a personální

Člověk
a společnost
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Komunikativní
K řešení
problémů
Občanské

Člověk
a společnost
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Multikulturní
výchova

Sociální
a personální

8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Po stopách
evropských
fondů v ČR

8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Nacionalismus,
radikalismus a
válka v
Evropě

tika a jak se členské
státy dívají na zavedení kvót?
Po celé České republice je řada
významných podniků a turisticky
atraktivních míst,
na jejichž výstavbu,
rozvoji či kultivaci
byly využity finanční prostředky z
evropských fondů.
Během naší
přednášky vám
slovem i obrazem
představíme ty
nejzajímavější.
Jak to všechno v 19.
století začalo? Dvě
světové války, arménská genocida a
holokaust. Devadesátá léta a konflikty
v Jugoslávii. Současná situace
v Evropě. Důraz
bude dán na kontext a souvislosti,
budou použity audiovizuální materiály. Je možno objednat i rozšířenou
verzi s workshopem.
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Člověk
a společnost
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Sociální
a personální
Komunikativní

Člověk
a společnost
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Multikulturní
výchova

Komunikativní
K řešení problémů
Sociální a
personální
Občanské

8. třída
9. třída
SŠ
VOŠ

Historie
evropské
myšlenky

9. třída
SŠ
VOŠ

Studium
v zahraničí

9. třída
SŠ
VOŠ

Pracovní
příležitosti
v zahraničí

Vývoj evropské
integrace v kostce
od konce 2. světové
války až po současnost se zaměřením
na zlomové události a klíčové osobnosti.
Jaké možnosti dává
EU a země EHP
mladým lidem?
Studium vysoké
školy či získání
praktické stáže v
zahraničí nikdy
nebylo jednodušší.
O tom kam, jak, za
kolik a co vše zařídit. Speciální pozornost je věnována programu Erasmus+.
Jaké pracovní možnosti Vám nabízí
EU? Jaké existují
příležitosti rozvoje
odborných a osobních dovedností?
Kdo vám může
pomoci při hledání
práce v zahraničí,
co je třeba zvážit
a zařídit před stěhováním a mnohem více se dozvíte
na přednášce spolu
s tipy na vylepšení
životopisu.
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Člověk
a jeho svět
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech
Člověk
a společnost
Osobnostní
a sociální
výchova

Komunikativ
ní
K řešení
problémů
Sociální a
personální
Občanské

Člověk
a společnost
Člověk a svět
práce
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Občanské
Komunikativní
Sociální
a personální
K podnikavosti

Sociální
a personální
K učení

SŠ
VOŠ

Politická
uskupení
v EU

SŠ
VOŠ

Dezinformace a mediální
workshop

SŠ
VOŠ

Klimatické
změny v
Evropě

Politické skupiny
hrají v chodu Parlamentu zásadní
roli: počínaje rozhodnutím o zřízení
výborů a delegací
včetně jejich vedení
přes stanovování
pořadu jednání
plenárních schůzí
po přidělování
striktně omezené
řečnické doby
v rozpravách.
V této přednášce
vám přiblížíme
fungování EP a jeho
frakcí.
Přednáška představující problematiku
dezinformací a fake
news v médiích
zahrnující praktický
návod, jak postupovat při ověřování
zpravodajských
zpráv. Doplněná
o workshop, kde si
studenti vyhodnotí
sami důvěryhodnost předložených
článků týkající se
současné situace.
Na besedě zmíníme
základní klimatotvorné faktory,
osvětlíme princip
skleníkového efektu a budeme hovořit o přirozeném
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Člověk
a společnost
Člověk a svět
práce
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Občanské
Komunikativní
Sociální
a personální
K podnikavosti

Člověk
a společnost
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

K učení
K řešení problémů
Komunikativní

Člověk
a jeho svět
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Komunikativní
K řešení problémů
Občanské

SŠ
VOŠ
Je
možné
objednat i
verzi
pro
učitele

Instituce EU

i člověkem způsobeném ohřívání
Země. Představíme, jak se instituce
Evropské unie snaží
bojovat proti globálnímu oteplování.
Představení tří
hlavních institucí
Evropské unie, tzv.
Institucionálního
trojúhelníku a jejich
představitelů. Vysvětlení procesu
schvalování legislativy vně těchto
institucí. Představení dalších orgánů
EU.

Člověk
a jeho svět
Výchova
k myšlení
v evropských
a globálních
souvislostech

Komunikativní
K řešení problémů
Občanské

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně,
příspěvkovou organizaci.
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Informační a prezenční služby
Oddělení Informačních a prezenčních služeb ve spolupráci s Knihovnou
pro dospělé v současné době zaštiťuje především pořady zaměřené na historii
a vývoj knihovnictví a praktickou orientaci v knižním fondu KJM v Brně. Jsou
vhodné především pro žáky devátých tříd a středních škol. Termíny doporučujeme z kapacitních důvodů sjednávat v dostatečném (cca měsíčním) předstihu.
Kontakt: tel. 542 532 142, 542 532 166, e-mail: subova@kjm.cz, sevcik@kjm.cz
Určení

Název

Anotace

Vzdělávací
oblasti

Klíčové
kompetence

9. třída
SŠ

Knihovnybrány k informacím

Víte, kde a kdy
vznikly první knihovny ve světě a u
nás? Jak vypadaly
před stovkami let a
jak to v nich chodí
dnes? Naše prezentace vás nejen seznámí s historií, ale
také vám ukáže,
jaké možnosti svým
čtenářům otvírá
současná KJM.
Odhalíte význam
řady odborných
výrazů, osaháte si
webový katalog a
vydáte se i mezi
knižní regály.
Program je nabízen

Jazyk a jazyková komunikace
Informační a
komunikační
technologie

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

60-90
minut
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8. třída
9. třída
SŠ

Exkurze
knihovnou

ve dvou variantách:
první je zaměřena
více na práci
s katalogem a seznámení s knihovnou, druhá klade
důraz na výklad o
dějinách písma a
knihoven.
Seznámení s nabídkou služeb knihovny – získání
literatury k přípravě
referátů, nabídka
zajímavých akcí i
možnost trávení
volného času.

Jazyk a jazyková komunikace
Informační a
komunikační
technologie

K učení
Komunikativní
K řešení problémů

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně,
příspěvkovou organizaci.
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