NABÍDKA SLUŽEB PRO MŠ
školní rok 2022/2023
Rádi bychom se stali vaším partnerem na začátku celoživotního
vzdělávání. Nejen že vám poskytneme snadný přístup k pramenům
a informacím už od vašeho raného dětství, ale chceme vám být
oporou i přítelem, kdykoli budete potřebovat. ☺ Vaše knihovna
Městská knihovna Kladno
Nám. Sítná 3106
Oddělení pro děti
tel. 312 258 913
deti@mkkl.cz, hantakova@mkkl.cz, fortova@mkkl.cz

STÁLÁ NABÍDKA SLUŽEB
PRAVIDELNÁ PŮJČOVNÍ DOBA:
Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106
•
•

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Sobota

12,30 - 18,00 hod.
8,00 - 12,00 hod.

Pobočka Rozdělov, Moskevská 3083
•
•

Pondělí, čtvrtek
Úterý, pátek

9,00 - 12,00 hod. 13,00 - 17,30 hod.
9,00 - 12,00 hod. 13,00 - 14,00 hod.

Pobočka Švermov, Žižkova 88
•

Úterý, čtvrtek

9,00 - 12,00 hod. 13,00 - 17,30 hod.

VOLNÝ VÝBĚR:
Ve volném výběru je k dispozici několik tisíc knih z oblasti krásné, populárněvědecké a naučné literatury. Krásná literatura je rozdělena dle věkových kategorií
a obsahu, naučná je řazena dle vědních oborů. Nabídka je aktualizována
pravidelným nákupem knih z produkce českých knižních vydavatelství.
Čtenáři mají k dispozici volný výběr časopisů pro děti a mládež.

MOŽNOST VYUŽITÍ POČÍTAČE:
Registrovaní čtenáři mohou bezplatně využívat internet. K dispozici jsou kopírka,
scanner a tiskárna.
VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ:
V oddělení pro děti realizujeme výstavy výtvarných prací žáků základních a
mateřských škol.
KNIHOVNICKÉ LEKCE A TEMATICKÉ BESEDY
Hlavním místem konání lekcí je Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106 Kladno. Žádáme
všechny MŠ o vyplnění návratky /viz. Příloha 1/, abychom mohli zpracovat
orientační harmonogram lekcí v oddělení pro děti.

V případě, že budete chtít navštívit jinou pobočku, uveďte to v návratce!!!
V rámci rozvoje dětského čtenářství nabízíme ve šk.r. 2022/2023 ZŠ pro žáky prvních
tříd projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny – Pasování prvňáků na čtenáře

PRAVIDELNÉ AKCE:
V rámci rozvoje dětského čtenářství se účastníme celostátních projektů: Kde končí
svět, Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Už jsem čtenářKnížka pro prvňáka.
Informace o naší činnosti získáte na stránkách MKKL www.mkkl.cz.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU KNIHOVNY
 Lekce je kulturně vzdělávací akce, realizovaná formou
přednášky. Děti se chovají jako při výuce ve škole.
 Děti musí zachovávat v prostorách knihovny klid a
pořádek a chovat se ohleduplně ke svému okolí.
 Za chování dětí v knihovně je odpovědný pedagog.
 Na lekce si děti přinesou s sebou přezůvky (neplatí pro
II. stupeň ZŠ)
 V prostorách oddělení není povoleno konzumovat
potraviny a nápoje.
 V oddělení platí zákaz používání mobilních telefonů.

KNIHOVNICKÉ LEKCE A TEMATICKÉ BESEDY PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ:
Knihovnicko-informační lekce a tematické besedy jsou realizovány v Oddělení pro
děti, Nám. Sítná 3106, Kladno.
Konání lekcí:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Začátek lekcí:

9,00 a 10,00 hod.

Délka trvání lekcí:

45 - 60 minut (dle domluvy)

Obsahově je upravujeme dle věku dětí, čtenářské vyspělosti, aktuální knižní nabídky
na trhu a nabídky knihovního fondu, případně dle požadavků pedagogů.
Přípravu lekce, která není v nabídce, je nutné domluvit předem s knihovnicí
(minimálně měsíc). Návštěvu delší než 60 minut je nutné domluvit předem s knihovnicí.
Oddělení pro děti – p. Hantáková tel. 312 258 913, hantakova@mkkl.cz
V případě, že chcete navštívit pobočku v Rozdělově, nebo ve Švermově je nutné
kontaktovat příslušnou knihovnici.
Švermov – p. Augsbergerová tel. 312 273 179. Rozdělov–p. Podracká tel. 312 263 497.

KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ LEKCE
MŠ
Sova Rozárka vypravuje
Seznámení s knihovnou prostřednictvím pohádky vyprávěné maňáskem sovou
Rozárkou.
- Hledání pohádkových postav v knihovně.
- Představení známých knih z večerníčků.
- Čtení pohádky.
- Prohlížení knih.
Realizace: E. Hantáková

Jak vzniká kniha
Během besedy se děti dozvědí, jak vzniká kniha a jak se ke knihám chovat.
-

Povídání „Jak vznikne kniha?“
Hra: řazení obrázků-jak vzniká kniha (kreativní aktivita).
Hra: hledání psacího stroje pro spisovatele (pohybová aktivita).
Povídání „Jak se chováme ke knížce“.
Hra: rozdělení obrázků podle toho, co se s knihou dělá a co ne (kreativní
aktivita).
Prohlížení knih.

Realizace: E. Hantáková

Večerníčkové povídání
Seznámení s postavou Večerníčka, jak dlouho ho známe.
-

Povídání o knížkách, ilustrace – ukázky knih.
Čtení pohádky.
Výroba čepice.
Prohlížení knih.

Realizace: V. Fořtová





NÁVRATKA – MŠ
MŠ
……………………………………………………………………………………………..
má zájem o návštěvu knihovny ve šk.r. 2022/2023
Místo návštěvy: Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106 Kladno
Kontakt na knihovnu: Elena Hantáková, Městská knihovna Kladno
Nám. Sítná 3106, 27201 Kladno
tel. 312 258 913
e-mail: hantakova@mkkl.cz
Měsíc

Třída

Téma

Pedagog

Email / telefon

Zodpovědný pedagog: ……………………………………………………………………
Email/telefon………………………………………………………………………………….
V Kladně ………………………….

…………………………………………….......
razítko školy, podpis ředitele

Návratku zašlete do 30.9.2022 na výše uvedenou adresu, nebo emailem.
V případě, že škola nezašle návratku, nebude možné garantovat budoucí zájem
školy o návštěvu knihovny v požadovaném termínu.

