
 

 

Valná hromada SKIP KDK 
a Odborný seminář na téma literatura pro děti 

 

Místo konání: Městská knihovna Hodonín 

Termín:  1.11. -3. 11. 2016  

Program: 

1. den (1. 11.) – Valná hromada SKIP KDK 
13:00-14:00 - prezence 
14:00-14:15 - zahájení 
14:15-18:00 - valná hromada – zprávy o projektech, budoucí plány, informace z klubek 
18:00            - volný večer 
 
2. den (2. 11.)  
9:30-11:30 – přednáška Mgr. Marcela Hrdličková (Pedagogická fakulta Univerzity Ostrava) na téma: 
Kvalitní současná literatura pro děti 
11:30-12:15 - oběd 
12:15-18:15 – workshop Niny Rutové na téma:  Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického 
myšlení při četbě knížky pro děti 
Anotace:  
Workshop k hlubšímu porozumění literárním textům, i pro ty, které již metody aktivního čtení 
ve svých programech pro děti zkoušejí.  V průběhu společného čtení budeme předvídat a hledat 
pro předvídání důkazy, psát do dvojitého zápisníku, číst v páru a číst s otázkami, použijeme metody 
kritického myšlení (pětilístek, Vennův diagram, T-graf, klíčová slova,…). Ukážeme si, jak lze didakticky 
využít nejen obsah, ale také formu, jak hledat didaktický potenciál textu pro celou třídu (skupinu). 
Tytéž aktivity s toutéž knihou můžete pak využít v programu ve své knihovně, ať již jste více či méně 
pokročilí. V druhé části semináře budeme pracovat s vašimi vlastními texty (knihami), které chcete 
použít a zatím hledáte, jak na to. (Prosím, přivezte si úryvky či celé knihy s sebou.) 
Pozor! Kapacita semináře 24 lidí 

12.15-18.15 workshop MgA. Hana Volkmerová (lektorka dramaturgie, Katedra preprimární a primární 

pedagogiky Pedagog.fakulta Ostravské univerzity) a Tomáš Volkmer (výtvarník a scénograf) na téma 

Práce s loutkou v knihovnické praxi 

Anotace: 

1:část: Ruka jako loutka (praktická dílna) 

vzájemné seznámení formou dramatické hry, uvolnění imaginace a hravosti nezbytné pro hru 

s loutkou; 

praktické setkání s materiálem, předmětem a následně loutkou a loutkovým divadlem; 

tvorba vlastní jednoduché prstové loutky; získání či rozšíření základních řemeslných dovedností 



a zákonitostí při hře s loutkou (prstovou loutkou); krátké loutkové etudy s loutkami. 

2. část: Loutka a kniha (praktická dílna a teorie) 

kniha jako východisko pro hru s loutkou; seznámení s různými druhy loutkového divadla vhodnými 

pro užití v knihovnách; tvorba vlastního loutkového divadla; setkání s různými druhy loutek a 

možnostmi využití při knihovnické práci. 

3. část: Loutkové divadlo jako nástroj vzdělávání 

typy loutek vhodné pro mimodivadelní aktivity a pro děti předškolního a mladšího školního věku. 

18:30- ? společenský večer ve vinném sklípku Mutěnice Vinařství Pod kopcem, pan J. Konečný 

(podrobné info v organizačních pokynech) 

 

3. den (3. 11.)  

8:30-9.00 exkurze v Městské knihovně 

9.00 - 11:00 – Nakladatelství pro děti  

Panelová diskuse na téma trendy v současné literatuře pro děti a východiska nakladatelských plánů. 

Zúčastní se: Iva Pecháčková (Meander), Tereza Horváthová (Baobab), Joachim Dvořák (Labyrint 

a časopis Raketa). Diskusi moderují: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. a Mgr. Adéla Dilhofová  

(MZK v Brně) 

Účastnický poplatek za celou akci (2. a 3. den): členové SKIP 200,-; ostatní 300,- Kč. 

Registrace:  https://goo.gl/forms/tTJrS1P5AebPag2U2 

Organizační pokyny 

Místo konání: 

Městská knihovna 

Národní třída 36 

695 14 HODONÍN 

Mapa:  https://mapy.cz/s/10ZPz 

  

 

https://goo.gl/forms/tTJrS1P5AebPag2U2


Ubytování: 

Seřazeno dle ceny, doporučeno rezervovat pokoje do konce září: 

Největší kapacitu ubytování má hotel Krystal. 

http://mng.webz.cz/ubytovna.php 

http://www.penzionnadukelske.cz/ 

http://www.lipovka.cz/ 

http://www.budvarka-hodonin.cz/penzion 

http://www.hotel-krystal.cz/ 

http://www.penzionreos.cz/ 

Možnosti stravování v Hodoníně 

 na níže uvedeném webu lze přehledně porovnat nabídku i ceny 

 nejblíže knihovně - doporučujeme:  

restaurace Beseda 

restaurace Sportclub 

Taverna 

Restaurant v dobrých časech 

Minipivovar Kunc 

Mléčné lahůdky 

https://www.menicka.cz/hodonin.html 

Společenský večer 2. 11. 

vinný sklípek Mutěnice Vinařství Pod kopcem, pan J. Konečný 

http://vinnysklepukonecnych.cz/kontakt.php 

Možnost výběru degustací dle nabídky na webu nebo pak ústní domluva. 

Termín je zarezervovaný, sklep pro 40 i více lidí. 

Spojení linkou Hodonín - Brno : 18,17 – 18,30; zpět do Hodonína: 23,30 -23,50 

 

Akce je spolufinancována Jihomoravským krajem. 
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