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NABÍKA POŘADŮ pro školní rok 2022/2023 
 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 
pobočka Bystrc, Vondrákova 15  
 778880032, e-mail: vondrakova@kjm.cz 
vedoucí: Jaroslava Růžová 
 

Pořady jsou především založené na interakci a dialogu s použitím prvků                      
dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání. 
Doba trvání pořadu: 45 – 60 minut, dle věku dětí 
 

Pozn.: Témata i trvání pořadů se mohou aktuálně měnit po dohodě jednotlivých 
pedagogů s vedoucí pobočky. 
 

Urče-
ní 

Název Anotace Vzdělávací oblast Klíčové                
kompetence 

MŠ 
1. 
třída 

Povídání 
s opičkou                           
Rozárkou 

Děti se hravou 
formou                     
prostřednictvím 
plyšové opičky 
Rozárky dozví-
dají zajímavé 
informace o kni-
ze                      a 
knihovně.  

Jazyk                          
a jazyková 
komunikace 
Informační  
a komunikační 
technologie 

K učení 
Komunikativ-
ní 

MŠ 
1. 
třída 

Pohádky                      
za oponou 

Známé pohádky 
pro nejmenší 
v podání                  
maňásků. 

Jazyk                  a 
jazyková komuni-
kace 
člověk                       a 
jeho svět 
Umění                            
a kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 

1. 
třída 

Pohádky                      
z vesmíru 

Pohádky 
s tématikou 

Jazyk                        a 
jazyková komuni-

K učení 
Komunikativ-
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2. 
třída 

hvězd  
a planet. 

kace 
Člověk                     a 
jeho svět 

ní 

1. 
třída 
2. 
třída 
 

Oblíbené                  
Večerníčky 
pro kluky                       
i pro holčič-
ky 

Povídání                      
o knížkách, je-
jichž postavičky 
znají děti 
z večerníčků. 

Jazyk                            
a jazyková komu-
nikace 
Umění                      a 
kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 
 

MŠ 
1. – 3. 
třída 

Máme doma 
zvířátko 

Většina dětí tou-
ží mít doma zví-
řátko. Málo kdo 
si uvědomuje, že 
každé zvíře                    
potřebuje péči. 
Děti se doví, jak 
se o ně starat                   
a čím je krmit. 

Jazyk                        a 
jazyková komuni-
kace 
Člověk                        
a jeho svět 

K učení 
Komunikativ-
ní 
K řešení                   
problému 
Sociální                       
a personální 
 

MŠ 
1. – 3.  
třída 

Do knihovny 
za Králov-
nou Knížkou 
I. 

Představení kni-
hovny. Jak si 
půjčovat,jak se 
chovat,jak si 
knihy prohlí-
žet,nové pohád-
ky,maňásci 

Jazyk                           
a jazyková komu-
nikace 
Člověk                      a 
jeho svět 
Dítě a ten dru-
hý.Dítě a jeho psy-
chika              

K učení 
Komunikativ-
ní 
K řešení pro-
blémů 

1. – 3.  
třída 
 

Vaříme 
s Pejskem                        
a Kočičkou 

Vtipné vaření 
podle pohádky                      
J. Čapka „Jak 
pekli dort“. 

Jazyk                         a 
jazyková 
komunikace 
Člověk                    a 
jeho svět 
Umění                       a 
kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 
Sociální                       
a personální 

1. – 5. 
třída 

Velikonoce 
v knihovně 

Malování                     
a povídání  
o tradicích. 

Člověk                   a 
jeho svět 
Umění                        
a kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 
sociální                       
a personální 
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1. – 5.  
třída 
 
 
 
 
 

Vánoce                           
v knihovně 

Povídání                     
o nejkrásnějších 
svátcích roku. 

Člověk                         
a jeho svět 
Umění                       a 
kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 
sociální                       
a personální 

3.-5.tř Lichožrout-
ky pohád-
kové 

Dobrodružství 
ztracených po-
nožek. Inspiro-
vané knihou 
P.Šruta 

Jazyk a jazyková 
komunikace. Člo-
věka jeho svět. 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativ-
ní 

3.-5. tř Bajky Veselé vyprávě-
ní, v němž zvířa-
ta myslí a jednají 
jako lidé 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativ-
ní 
K řešení pro-
blému 

1.tř. Prvňáček a 
jeho první 
čtení 

Poznáváme ve-
selou formou 
písmenka, učíme 
se je psát. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení 
Komunikativ-
ní 

7. – 
9.tř 

Hantec a 
historky ze 
štatlu 

Hantec je ozna-
čení pro brněn-
ské nářečí. Hra-
vou formou se 
dozvíte, jak mlu-
va vznikla.  

Jazyk a jazyková 
komunika-
ce.Člověk a spo-
lečnost.Umění a 
kultura 

K učení. 
K řešení pro-
blému. Ko-
munikativní 
Sociální a 
personální 
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Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblast 

Klíčové                
kompetence 

1. – 5.   
třída 
 

Malované      
postavičky 
z českých    
pohádek 

Naši známí ilustrá-
toři knih pro děti. 
 
 
 
 
 

Jazyk                          
a jazyková  
komunikace 
Informační       
a komuni-
kační                 
technologie 
Člověk                   
a jeho svět 

K učení 
Komunikativní  
Sociální                              
a personální 

2. – 5. 
třída 

Zajímavosti                  
z vesmíru 

Beseda o vesmíru 
planetách a kos-
monautech dopl-
něná kvízem                     
a zajímavostmi. 

Jazyk                          
a jazyková 
komunikace 
Člověk                    
a jeho svět 

K učení 
Komunikativní 
K řešení                          
problému 

2. – 3.  
třída 

Jak se chovat  
v přírodě 

Povídání o přírodě 
a o tom, jak se v ní 
chovat. Jak i my 
můžeme pomoci 
při ochraně život-
ního prostředí.  

Jazyk                                 
a jazyková 
komunikace 
Člověk                        
a jeho svět 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení                        
problému 
Sociální  
a personální 
Kompetence 
občanské 

2. – 3. 
třída 

Josef Lada                        
a česká zima 

Krásné pohádky, 
obrázky a povídání 
o českém malíři. 

Jazyk                            
a jazyková 
komunikace 
Člověk                     
a jeho svět 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                         
a personální 
 

1.  
třída 

Pohádková 
abeceda 

S pomocí maňásků 
se naučíme všech-
na písmena od A do 
Z 

Jazyk a jazy-
ková komu-
nikace 
Člověk                    
a jeho svět 
Umění                          
a kultura 

Komunikativní 
K řešení               
problému 
Sociální                              
a personální 
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2. – 3.  
třída 
 

Strašidla 
v pohádkách                      
a pověstech 

Vyprávění o nadpři-
rozených bytostech 
jako za dávných 
časů, děti si nakres-
lí své strašidýlko. 

Jazyk                                
a jazyková 
komunikace 
Člověk                   
a jeho svět 
Umění                         
a kultura 

Komunikativní 

2. – 5. 
třída 
  

Dobrodružství 
v literatuře 

Seznámení se                      
zajímavými autory, 
s ukázkami                              
a vyřešením jedné 
záhady. 
 

Jazyk                            
a jazyková 
komunikace 
Člověk                 
a jeho svět 
Člověk                        
a společnost 

K učení 
Komunikativní 
K řešení                            
problému 
Sociální  
a personální 

2. – 5. 
třída 
 

Brněnské                      
pověsti  a bys-
trcké pověsti 

Seznámení 
s brněnskými 
a bystrckými                    
pověstmi. 

Jazyk                                
a jazyková 
komunikace 
Člověk                   
a jeho svět 
Umění                      
a kultura 

K učení 
Komunikativní  
Sociální  
a personální 

2. – 5. 
třída 
 

Divadlo nás 
baví 

Seznámení se           
zákulisím                                
a prostředím                            
divadla, děti si sa-
mi zrežírují                   
pohádku. 

Člověk                    
a jeho svět 
umění                      
a kultura 
jazyk                            
a jazyková 
komunikace 

K učení 
Sociální                          
a personální 

2. – 5. 
třída 

Neotesánek Slušné chování, 
.jak se správně 
chovat ve škole                  
i mimo ni. 

Jazyk                             
a jazyková 
komunikace 
Člověk                        
a jeho svět 
Umění                         
a kultura 
Sociální                       
výchova 

K učení 
Komunikativní 
Sociální  
a personální 
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2. – 5. 
třída 

Mluvící zvířata O zvířátkách                     
českých autorů                   
J. Čapka, V. Čtvrtka 
apod. 

Jazyk                             
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a jeho svět 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení                   
problémů 
Sociální                            
a personální 

1. – 3. 
třída 
 
 

Děti, pojďte si 
číst 
 
 
 

Knihy z edice 1. 
čtení, hry, soutěže, 
malování, postřeh 
a koncentrace. 
 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
 
 
 

K učení,                 
Komunikativní 
Sociální                        
a personální 
K řešení                   
problému 

1. – 4. 
třída 

Slavné dvojice Jeden bez druhého 
nemohou 
být.Zjistíme jací 
jsou. Vědomostní 
soutěž 

Jazyk                         
a jazyková 
komunikace 
Člověk a 
společ-
nost.Umění 
a kultura. 
Člověk a 
jeho svět                              

K učení 
Komunikativní 
K řešení                   
problémů 
Sociální a 
personální 
 

5. – 7. 
třída 

Zajímavosti                   
o Karlu IV.                      
a jeho císař-
ském dvoře 
 
 
 
 

Zábavnou formou 
se děti seznámí 
s králem  
českým.                            
Soutěže a zajíma-
vosti.  

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                       
a společnost 
Umění                    
a kultura 
Člověk                       
a jeho svět 

K učení 
Komunikativní 
K řešení                    
problému 
Výchova                   
demokratic-
kého občana 

6. – 9. 
třída 
 

Já teenager 
aneb jak najít 
tu pravou kni-
hu 

Současní autoři, 
současná genera-
ce, téma dospívání, 
lidská práva                    
a rodinné vztahy. 

Jazyk                        
a jazyková 
komunikace 
Umění                     
a kultura 
Člověk                         
a společnost 

K učení 
Komunikativní 
Sociální  
a personální 
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Pro 
školní 
družiny 
/a ne-
jen pro 
ně/ 

Rytíři krás-
ného slova 
 

Jak se správně vyja-
dřovat? Společně 
budeme číst nahlas 
a představíme si 
nové kni-
hy.Logopedický 
program 

Jazyk a jazy-
ková komu-
nikace 

Komunikativní 
K učení 

 Poškoláci Aneb s novou kníž-
kou po škole. Děti se 
seznámí 
s novinkami, čteme 
ukázky, zvolí si 
známkováním  nej 
knihu  

Jazyk a jazy-
ková komu-
nikace. Člo-
věk a jeho 
svět. 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a per-
sonální 

 Hrátky 
s chytrou 
sovičkou 

Hry , hádanky, kvízy 
a zapojení se do hry 
pomocí interaktiv-
ního koberce.  

Člověk a jeho 
svět 
Jazyk a jazy-
ková komu-
nikace 

K učení. Ko-
munikativní 
Sociální a per-
sonální 

 Retrohraní Spousta zábavy a 
her z doby, kdy 
nebyly mobily 

Člověk a jeho 
svět. 
Člověk a 
společnost. 
Jazyk a jazy-
ková komu-
nikace 

Sociální a per-
sonální. 
Komunikativní 

 Hračkohraní Využijeme hry  a 
hračky z Lekotéky, 
zapojení Albi tužek a 
také dětského ko-
berce Sovy 

Člověk a 
společnost. 
Člověk a jeho 
svět. Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Komunikativní. 
Sociální a per-
sonální. 
K řešení pro-
blému 

 
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou 

organizaci. 


