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ŠKOLNÍ
NEWSLETTER

KONTAKTY
Objednávky a bližší informace:
1) e-mail: inform@svkhk.cz
2) tel.: +420 494 946 243
3) osobně v 5. NP u pultu
studovny
4) online formulář

NOVÝ WORKSHOP - deFacto
Bezpečné chování na internetu,

Doporučujeme do hodin

ověřování informací,

informatiky či výchovy

rozpoznávání upravených

k občanství. Mediální výchova jako

fotografií a deep fake videí - to

na dlani. Určeno žákům ZŠ i SŠ

jsou hlavní témata nového

a trvá 90 minut. Těšíme se na Vás!

workshopu. Byl vytvořen

Více na www.svkhk.cz.

knihovníky z Městské knihovny

Mgr. Michaela Hašková
koordinátorka informačního
vzdělávání
michaela.haskova@svkhk.cz
+420 494 496 255

v Praze a přebírají ho další
knihovny. U nás jsme workshop
vyzkoušeli se žáky 8. třídy ZŠ
Jana Pavla II. Učitelé byli
spokojeni i studenti se vyjadřovali
pochvalně a dobře se zapojovali.

DOPORUČUJEME
Téma pro rok 2019: Knihovny
a školy na www.svkhk.cz
v sekci Aktuální informace
www.svkhk.cz
facebook.com/SVKHK

Líbila se jim především témata
ze života a využití interaktivních
aplikací. Žáci pracují s vlastními
chytrými telefony připojenými
na wifi knihovny.

LETNÍ SETKÁNÍ
S UČITELI

knih, článků, časopisů a online

celý den. Můžete se zúčastnit soutěže

zdrojů k nejrůznějším tématům.

pro děti i dospělé, užívat bohatého

Rádi byste se podrobněji

programu anebo se zastavit u našeho

Čas léta se bohužel neúprosně krátí informovali a seznámili s naší

stánku s prezentací služeb. Podrobný

a začátek školního roku se blíží.

nabídkou? Poslední srpnový a první program naleznete na našich

Plánujete již akce na 1. pololetí?

zářijový týden si speciálně pro Vás

Přemýšlíte, jak ozvláštnit výuku?

vyhradíme čas! Ozvěte se na:

Nezapomeňte na knihovnu!

michaela.haskova@svkhk.cz nebo

Nabízíme tradiční exkurze, různé

tel.: 494 946 255.

lekce informačního vzdělávání,

Zároveň Vás srdečně zveme

workshopy a mnoho dalšího.

na oslavu 70. výročí založení SVK

KAREL JAROMÍR
ERBEN V NOVÉ LEKCI

Najdete u nás také velké množství

HK, která se bude konat 2. září po

V roce 2020 uplyne 150 let od úmrtí

webových stránkách.

miletínského rodáka a studenta
hradeckého gymnázia Karla
Jaromíra Erbena. Začali jsme proto
připravovat novou lekci, ve které se
žáci budou zamýšlet i nad tím, jak se
žilo v 19. století. Čím to je, že balady
z Kytice jsou stále živé a co vše
zvládl jeden nemajetný, ne příliš
zdravý badatel a spisovatel.
Využijeme opět všechny typy
informačních zdrojů, šest témat a

VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
PRO PEDAGOGY A
UČÍCÍ KNIHOVNÍKY

VÝROČÍ SAMETOVÉ
REVOLUCE
V listopadu uplyne již 30 let od
událostí z listopadu 1989. Rádi

17. 9. od 9.00 do 14:30 jste

byste při té příležitosti seznámili

srdečně zváni na Čtenářský

studenty s tehdejší situací?

kurz, který se uskuteční v naší

Přiblížili jim nejnovější dějiny či

knihovně ve spolupráci s Krajským

osobnost Václava Havla? Není nic

úřadem Královéhradeckého kraje

jednoduššího než se přihlásit na

a Školským zařízením pro další

naši lekci informačního vzdělávání

vzdělávání pedagogických

„Pravda a láska musí zvítězit nad

pracovníků Královéhradeckého

lží a nenávistí.“ Studenti na základě

kraje. Kurz povedou knihovnice a

pracovních listů sami zjistí

lektorka čtení PhDr. Hana

informace o daném období,

Holoubková a zkušená pedagožka

událostech anebo osobnostech.

a metodička čtenářského

Samozřejmě nechybí využití

programu Nové školy Mgr. Tereza

různých informačních zdrojů.

Nakládalová. Pro další informace a

Očekáváme větší zájem, neváhejte

přihlášky viz příspěvek Téma pro

s přihláškami.

nebude chybět několik kreativních
úkolů. V roce 2020 slavíme také 200
let od narození Boženy Němcové a
130 let od narození Karla Čapka.
Nezapomeňte při této příležitosti na
naše lekce. Více na našem webu.

rok 2019: Knihovny a školy v sekci
Aktuální informace na
www.svkhk.cz.
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