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NABÍDKA POŘADŮ pro školní rok 2022/2023 

 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 

pobočka Bohunice, Lány 3  

telefon: 547 211 746, e-mail: lany@kjm.cz 

vedoucí pobočky: Roman Pospíšil 

knihovník dětského oddělení: Eliška Skokanová 

 

Vzdělávací programy jsou především založené na interakci a dialogu s použitím prvků 

dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání. 

Doba trvání besedy: 45 - 60 minut 

 
Pozn.: témata i trvání besed se mohou aktuálně měnit po dohodě jednotlivých pedagogů s 
vedoucím pobočky. 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence 

MŠ  

1. – 9. 
třída  

SŠ  

 

 

 

 

 

45 min. 

Těšíme se do 
knihovny 

Ukážeme vám naše knižní 

království. Jak to, že se 

žádná kniha neztratí? Jak 

rozeznat pohádku od 

encyklopedii a kde je najít? 

To všechno vám vysvětlíme, 

navíc poradíme, kde sehnat 

čtenářský průkaz a jak stát 

se opravdovým čtenářem. 

Dítě a jeho psychika  

Dítě a ten druhý  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

MŠ 

1. třída 

 

 

 

 

45 min. 

Pan včelka Dozvíte se, kdo bydlí v úle. 

Jak se taková včela narodí, 

kde vyroste, čím se živí a 

jak pracuje. Ukážeme si, 

čím jsou nám včely 

prospěšné a jak moc jsou 

pro nás důležité. 

Dítě a jeho psychika 
Dítě a svět 
Dítě a příroda 

Komunikativní  
K řešení problémů  
K učení 

MŠ 

1. třída  

 

 

 

45 min. 

Kdo vám přeje 
dobrou noc? 

Všichni ho znáte. 

Pohádkového kluka, který 

hází lístky pohádek, ale kde 

se vzal nebo kdo jsou jeho 

kamarádi? Seznámení s 

českými večerníčky a jejich 

hrdiny. 

Dítě a jeho psychika  

Dítě a společnost  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura  

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 
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MŠ 

1. třída 

 

 

 

 

45 min. 

Dubánčí rok Poznejte s Dubánky čtvero 

ročních období a odhalte 

zvyky a tradice s nimi 

spojené. 

Dítě a jeho psychika  

Dítě a společnost  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

MŠ  

1. – 2. 
třída 

 

 

 

 

 

 

 

45 min. 

Vzhůru na 
palubu! 

Vzhůru na palubu piráti! 

Společně s kapitánem 

Černovousem se vypravíme 

na palubu pirátské lodi, kde 

se seznámíme s jejím 

každodenním životem. 

Prožijeme nebezpečenství, 

ale i veselé příhody, které 

mohou tito vychytralí 

cestovatelé prožít. 

Dítě a jeho psychika  

Dítě a společnost  

Dítě a svět  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Člověk a jeho svět  

Člověk a společnost  

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

MŠ  

1. – 2. 
třída 

 

 

 

45 min. 

Vánoční svátky o 
století zpátky 

Zima je tady a s ní i 

kouzelné období adventu, 

které je plné vůni, 

vánočních příběhů ale také i 

tradic, o kterých si můžeme 

vyprávět. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura  

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

MŠ  

1. – 2. 
třída 

 

 

 

45 min. 

Velikonoce jsou 
tady 

Venku už kvetou kytičky, 

začínají se rodit mláďátka a 

všichni už víme, že blíží 

Velikonoce. Pojďme si o 

nich společně povídat. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální  

1. - 5.  

třída 

 

 

45 min. 

Zachraň planetu! 

 

 

O životní prostředí a planetu 

je potřeba se starat. Jak 

třídit, recyklovat a šetřit 

přírodní zdroje si řekneme v 

rámci besedy: Zachraň 

planetu. 

Člověk a jeho svět  

Člověk a příroda  

Environmentální 
výchova 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální  

2. – 4. 
třída 

 

 

 

 

 

45 min. 

Nejhorší děti na 
světě 

Slušně pozdravit, poprosit či 

poděkovat není pro všechny 

samozřejmostí. Své o tom ví 

ty nejhorší děti na světě. 

V jejich příbězích 

nalezneme poučení a snad i 

napravíme ty prohřešky 

proti slušnému chování.  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura  

Osobnostní a 
sociální výchova 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 
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3. – 5.  

třída 

 

 

 

 

 

 

45 min. 

Poznej žánry 

 

 

Máte zmatek v literárních 

žánrech? Udělejte si v tom 

jednou provždy jasno. 

Naučíme se jak od sebe 

rozlišit literární žánry a 

poznat je nejen podle 

ukázek textu, ale i ilustrací a 

dalších charakteristik. 

Detektivka, komiks, sci-fi? 

Teď už je určitě rozpoznáte. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 

3. – 5.  

třída 

 

 

 

 

 

45 min. 

Detektivové Přijďte si vyzkoušet roli 

detektiva. Jeho práce je 

plná napětí a nebezpečí. 

Neobejde se ani bez 

speciálních vyšetřovacích 

metod. Beseda hravou 

formou představuje základní 

charakteristiky tohoto 

literárního žánru. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Matematika a její 
aplikace 

Člověk a jeho svět 

 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

3. – 5.  

třída 

 

 

 

45 min. 

Škola čar a 

kouzel 

Škola čar a kouzel v 

Bradavicích oznamuje, že 

školní rok už započal a 

nedočkavě vyhlíží nové 

studenty ve svých lavicích. 

Odhalme společně taje 

jednoho z nejfantasknějších 

žánrů.  

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Umění a kultura 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

3. - 5. 
třída 

 

 

 

 

45 min 

Vyrob si svoji 
knihu 

Beseda pojednává o výrobě 
knihy, jejím vzniku. Žáci se 
naučí, jak se kniha vyrábí a 
co vše je s výrobou knihy 
spojené. Zároveň si vyrobí 
vlastní knihu, kterou si 
následovně mohou odnést 
domů.  

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Umění a kultura 

 

K učení 

K řešení problémů 

 

3. - 7. 

třída 

 

 

 

 

45 min. 

Brněnské pověsti Dobrodružný výlet za 

poznáním, kde že, se vzal 

název města Brna, jak se 

dostalo na brněnskou 

radnici kolo od vozu a jak to 

vlastně bylo s brněnským 

drakem. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

3. - 9.  

třída 

 

 

90 min. 
/ 45 
min. 

Čtenářská dílna Čtení není nuda! Společně 

se naučíme, jak správně 

rozumět textu a budeme 

rozvíjet čtenářskou 

gramotnost. Program zle 

realizovat i jako pravidelný 

cyklus po 45 minutách. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 
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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci 

3. - 9. 
třída 

SŠ 

 

 

 

 

 

60 - 90 
min. 

Chytře v síti Informační doba přináší 

netušené možnosti stejně 

jako skryté hrozby. Jak žít 

vedle technologií a nestát 

se jejich otrokem? Společně 

se budeme věnovat tématu 

digitálního well-beingu a 

zásad zdravého přístupu 

k technologiím. Pojďme 

společně najít odpovědi a 

žít chytře v sítí. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost 

Osobnostní a 
sociální výchova 

 

K učení  

K řešení problémů  

Komunikativní  

Sociální a personální 

6. - 9. 

třída 

SŠ 

 

 

 

 

 

 

60 - 90 
min. 

Děti se žlutou 
hvězdou 

Jaké byly osudy židovských 

dětí a jejich rodin za druhé 

světové války? Jaké 

protižidovské vyhlášky a 

nařízení platily v Protek-

torátu Čechy a Morava? K 

čemu vedla nesnášenlivost 

vyvolaná nenávistí k jiným 

rasám? To a mnohem více 

se dozvíte na programu, 

který je inspirován knihami 

Hanin kufřík a Princ se 

žlutou hvězdou. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

Osobnostní a 
sociální výchova 

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 

6. - 9. 
třída  

SŠ 

 

 

 

60 - 90 
min. 

Jak to ruplo Co se dělo když to ruplo? 

Proč se sametové revoluci 

říká sametová? A kdo byl 

všechno na pozadí 

revolučních událostí? Tento 

program vám pomocí 

interaktivních nástrojů a 

promítání odvypráví příběh 

listopadu 1989. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

Osobnostní a 
sociální výchova  

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech 

K učení  

Komunikativní  

K řešení problémů  

Sociální a personální 

6. - 9. 
třída  

SŠ 

 

 

90 min. 
/ 5x45 
min. 

Mediální ring Atraktivní formou projdeme 

pět nejdůležitých témat 

mediálního vzdělávání – 

sociální sítě, zpravodajství, 

reklama a marketing, 

dezinformace a kyber-

bezpečí. Program je možné 

rozložit i na jednotlivé 45 

minutové lekce. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost 

Osobnostní a 
sociální výchova 

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech 

K učení  

K řešení problémů  

Komunikativní  

Sociální a personální 

9. třída  

SŠ 

 

TOP autoři  

21. století 

Co teď stojí rozhodně za 

přečtení? Přijďte se 

seznámit s nejpopu-

lárnějšími autory 21.století a 

poznat jejich tvorbu. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a personální 

. 


