MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ČESKÁ LÍPA,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
1. Základní informace
2. Zpráva o činnosti městské knihovny
3. Regionální funkce – zpráva o činnosti
4. Přehled hospodaření
5. přílohy
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Přílohy:
Nabídka přednášek, besed a pořadů
Pořady pro mateřské školy
Seznam tématických pořadů
Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny
Seznam tématických pořadů
Pořady pro II. stupeň základní školy
Seznam tématických pořadů
Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd
Seznámení žáků s knihovnou
Lekce informačního vzdělávání pro SŠ
Práce s informacemi v knihovně i v prostředí internetu pro III. stupeň

1 Pořady pro mateřské školy










Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
Dopravní prostředky - povídání, čtení a kvízy
Hrajeme si s básničkou - hádanky a čtení
Jaro a mláďátka - co se děje v přírodě a velikonoční zvyky
Moře a cestování - kam jedeme na prázdniny
Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení
pohádky
Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Zima - povídání a čtení básniček
DIVADLO: Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách

2 Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny
1. třída ZŠ














České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků
Pasování prvňáčků na čtenáře - zkouška čtenářské dovednosti a slavnostní pasování
Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jehopostaviček, dramatizace
pohádky
Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení
pohádky
Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
Poprvé do knihovny - informační vzdělávání pro prvňáčky, seznámení s prostředím
knihovny a dětskými knihami, čtenípohádky
Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže
DIVADLO: Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách,
O Karkulce, O pejskovi a kočičce
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2. třída ZŠ











České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Čtvero ročních období - hrajeme si s lidovými písničkami aříkadly
Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků
Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace
pohádky
Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení
pohádky
Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže

3. třída ZŠ



















České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr,káva limonáda ...)
Hurá do knihovny - informační vzdělávání pro třeťáky, jak se orientovat v knihovně,
čtení pohádky
Jak pejsek s kočičkou vařili dort - život a pohádky bratří Čapků
Ilustrátoři
Popletené pohádky - co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení
pohádky
Pohádky Václava Čtvrtka - životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace
pohádky
Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém
Zikmundovi
Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii
Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
Řemesla - putování za starými řemesly formou povídání a her
Strom, les a příroda - ekologická výchova
Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Zdeněk Miler - život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže
Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova

4. třída ZŠ











České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
Hrátky s češtinou II. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda ...)
Letem světem - zeměpisné soutěže a kvízy
Polámal se mraveneček - hrajeme si na doktory
Pověsti Českolipska I. - co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém
Zikmundovi
Pověsti Českolipska II. - vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii
Strom, les a příroda - ekologická výchova
Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetněpříběhu a ilustrací
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Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova

5. třída ZŠ





















A zase do knihovny! - informační vzdělávání pro pátou třídu,praktické procvičování
čtenářské a informační gramotnosti
České Vánoce - příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak
žijí jiné národy, tradice, zvyky,zajímavosti
Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice,
zvyky, zajímavosti
Hrátky s češtinou I. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
Hrátky s češtinou II. - čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky...
Hry našich maminek a babiček - hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda ...)
Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační
gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičováníčtenářské a informační
gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečí na internetu a praktické
vyhledávání informací
Polámal se mraveneček - hrajeme si na doktory
Rébusy - hrajeme si s jazykem (přesmyčky, křížovky, přirovnání...)
Rychlým letem módním světem - literární výlet do dějin oblékání
Strom, les a příroda - ekologická výchova
Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování
Udělej si leporelo - vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
Vánoce v Evropě - vánoční zvyky a zábavný kvíz
Vaříme knihu - jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
Velikonoce - lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova

3 Pořady pro II. stupeň základní školy a družiny
6. třída ZŠ











Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
Etnické skupiny I. - (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak
žijí jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
Etnické skupiny II. - (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijíjiné národy, tradice,
zvyky, zajímavosti
Informace jinak (Národní obrození) - praktické procvičování čtenářské a informační
gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
Informace jinak (Liberecký kraj) - praktické procvičování čtenářské a informační
gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
Média a informace - co je informace, co jsou média, nebezpečína internetu, praktické
vyhledávání informací
Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
Rychlým letem módním světem - literární výlet do dějin oblékání
Řecké báje a pověsti - seznámení s řeckou mytologií
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Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky - základy společenského chování
Zvířata jsou také součástí přírody - ekologická výchova

7. třída ZŠ







Balada v české literatuře - co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
Lidová slovesnost - druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
Moderní pohádka - co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
Řecké báje a pověsti- seznámení s řeckou mytologií

8. třída ZŠ



K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě

9. třída ZŠ



K. H. Mácha a Českolipsko - příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje,
předčítání z Máje
J. Arbes a Česká Lípa - jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě

4 Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd
V každém školním roce jsou do knihovny pozváni žáci 1., 3. a 5. tříd všech českolipských škol.
Městská knihovna připraví pro tento účel ve spolupráci s řediteli základních škol časový
harmonogram jednotlivých besed a výsledkem této aktivity je, že každý žák každé základní
školy v České Lípě navštíví v průběhu prvního stupně povinné školní docházky knihovnu
nejméně třikrát.
Obsahem lekcí je seznámení žáků se strukturou fondu dětského oddělení Městské knihovny, s
nabídkou služeb tohoto oddělení a celkově s významem knihovny. Starším žákům
představujeme práci s on-line katalogem, podle něhož si čtenáři mohou knihy vyhledávat i další
elektronické služby knihovny. Součástí lekcí pro 5. ročníky je praktické procvičování čtenářské a
informační gramotnosti.
Naším cílem je připomenout žákům význam knihovny, možnosti půjčování a četby obecně
a konečně seznámit je i s novými formami vyhledávání informací.

5 Lekce informačního vzdělávání pro SŠ
Lekce je zaměřena na seznámení s různými druhy katalogů, informačních portálů, vyhledávání
informací a službami knihoven jako jsou meziknihovní služby, rešeršní služby spod. Pro starší
ročníky může být rozšířena o práci s citacemi.
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V České Lípě 15.2. 2016

Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace
nám.T. G. Masaryka 170
470 01 Česká Lípa
Tel. 487883444
Fax 487522975
www.knihovna-cl.cz
info@knihovna-cl.cz
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