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Jak na besedu IV.
Markéta Tučková
Další pokračování vzdělávacího semináře „Jak na besedu“ se uskutečnilo 26. 5. 2016 v Knihovně města Hradce
Králové. Do dětského oddělení U Velryby se sjelo několik knihovnic, dokonce i jeden pan knihovník, z celého
Královéhradeckého kraje. Po krátkém přivítání metodičkou Bc. Kateřinou Hubertovou se ujala slova vedoucí
dětského oddělení hradecké knihovny Bc. Markéta Poživilová a seznámila nás s harmonogramem čtvrtečního
dopoledne. Nejprve nám představila soutěžní hru s názvem „Karel žije“, kterou knihovna věnovala letošnímu
významnému 700. výročí narození Karla IV. Soutěžící děti jsou přímo vtaženy do středověku, doby nám tak
vzdálené. Poznávají nejen dětství Karla IV., ale i jeho manželky a děti a určují, v jakém stavebním slohu jsou
postaveny jeho významné stavby. Zjišťují, jaký byl Karel vzdělanec a spisovatel. Dozvědí se, z jakých surovin se
připravovala jídla, jaká byla úroveň hygieny a které choroby se v tehdejší době vyskytovaly. Účastníci hry volí
„Miss gotiku“. Za všechny aktivity získávají groše a drahé kameny, kterými si zdobí svoji královskou korunu. Za
přečtené knihy věnované českým dějinám nebo pověstem mohou obdržet groše navíc. Tuto soutěž v hradecké
knihovně čtenáři hráli od února do června letošního roku. Bc. Markéta Poživilová nám poradila, jak hru upravit a
použít jako besedu pro žáky. Po menší přestávce a občerstvení následovala ukázka dalších besed pro žáky
prvního i druhého stupně základní školy. Lektorka přidala několik tipů, jak představit žákům zajímavou formou
nové knihy a vše doplnit vhodnými aktivitami. Závěrem jsme ještě požádali o náměty pro práci s nejmenšími
uživateli knihovny. Bc. Markéta Poživilová nám všem ochotně poradila, jak na to.
Tímto paní knihovnici moc děkujeme za výborné nápady a náměty. Z každé její lekce přijíždím do své knihovny
vždy plna elánu a chuti do další práce. Její materiály neleží zastrčené v regále, ale jsou realizovány. Mají úspěch
nejen u dětí, ale i u vyučujících. Už se těším na další lekci. :-)
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