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Pořady jsou provázané s prvky informačního vzdělávání a kritického myšlení se 

zaměřením na prohlubování čtenářské gramotnosti.  

Doba trvání pořadů: 30-60 minut (podle věku dětí a požadavků pedagogů).  

Pořady mohou probíhat zejména v úterý nebo ve čtvrtek v dopoledních hodinách po 

domluvě s knihovnicí. 

Témata i trvání pořadů se mohou aktuálně měnit po dohodě jednotlivých pedagogů                 

s vedoucí pobočky.   V některých případech je možné některé programy pořádat                    

i v online prostředí, zejména programy pro druhý stupeň ZŠ.  

 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblasti  

Klíčové 
kompetence 

 

MŠ S Krtečkem do 
vesmíru 

Povídání o tom, jak 
se Krteček v knížce                
a později ve 
skutečnosti ocitl ve 
vesmíru. Vhodné pro 
nejmenší děti. 

Dítě a jeho 
psychika 
Dítě  
a společnost 

K učení 
Komunikativní 

MŠ Mašinka Tomáš Pohádkové příběhy 
známé mašinky, 
zakončené 
společným stavěním 
velkého kolejiště. 
Vhodné pro 
nejmenší děti. 

Dítě a ten druhý 
Dítě  
a společnost 
Dítě  
a jeho psychika 

K učení  
Komunikativní 
Sociální  
a personální 

MŠ Mumínek  
a narozeniny 

Milé vyprávění                     
o pohádkovém 
tvorečkovi 
Mumínkovi. Krátký 
příběh pro nejmenší 
děti zakončený 
rychlým tvořením.  

Člověk a jeho 
svět 
Dítě a jeho 
psychika 
Dítě                              
a společnost 

K učení  
Komunikativní 
Sociální  
a personální 

 



MŠ Povídání  
o včelkách 

Na povídání                          
o včelách využijeme 
pohádku Štěňátko                
a med, ale podíváme 
se na život včely                  
i detailněji. 

Dítě  
a společnost 
Dítě a svět 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení problémů 

MŠ Mravenec 
nemusí být jen 
Ferda… 

Povídání nejen                   
o Ferdovi, ale                         
i o vývoji mravenců                   
a životě v 
mraveništi. 

Dítě                              
a společnost 
Dítě a svět 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení problémů 

MŠ Roční období Hravé povídání                           
s aktivitami na téma 
čtvero ročních dob. 
Vhodné i pro 
nejmenší děti. 

Dítě                                  
a společnost 
Dítě a svět 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení problémů 

MŠ 
1.třída 

Hledá se Nemo Beseda s prvky 
ekologické výchovy, 
tříděním odpadu                            
a dalšími aktivitami. 

Dítě a jeho 
psychika 
Dítě a ten druhý 
Dítě a svět 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                           
a personální 

MŠ 
1.třída 

Můj kamarád… 
slon! 

Hravé a veselé 
povídání nad knihou 
Jakub a Jáchym 
(autor Jorgen 
Clevin), vhodné i pro 
nejmenší děti. 

Dítě                                
a společnost 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 

K učení 
Komunikativní 

MŠ 
1.třída 

Neotesánek Pravidla slušného 
chování pro malé 
děti. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Člověk a zdraví 
Osobnostní                  
a sociální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                                
a personální 

1.třída Cestička do 
knihovny 

S opičkou Rozárkou 
se vydáme 
prozkoumat 
knihovnu a naučit se 
pravidla, která jsou             
v ní nutná 
dodržovat. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

1.třída Braňte knihu Poznáme zásady 
zacházení s knihou                     
a vyrobíme si 
jednoduchou 
záložku. Seznámíme 
se i plakátem Josefa 
Lady a Jiřího 
Mahena. 
 
 

Dítě  
a společnost 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 

K učení 
Komunikativní 
 
 
 
 
 
 



1.třída 
2.třída 

Eliáš a babička               
z  vajíčka 

Překvapivý příběh                 
o tom, co se může 
vyklubat z vajíčka, 
řešení rodinných 
vztahů. Může být 
zakončeno kreativní 
dílničkou. 

Dítě a ten druhý 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět  
Osobnostní  a            
sociální výchova   

K učení 
Komunikativní 
Sociální                           
a personální  
Občanské 

1.třída 
2.třída 

Mraveniště 
Ondřeje Sekory 

Co má společného 
Ferda Mravenec se 
hrou ragby a co pan 
Sekora s Brnem? 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

1.třída 
2.třída 
3. třída 

Ladí, neladí? Josef Lada, to není 
jenom kocour 
Mikeš… Seznámení 
se životem a dílem 
poutavou formou. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

1.třída 
2.třída 
3.třída 

Macourkoviny  Moderní pohádky 
pana Macourka 
překvapí děti svou 
originalitou                        
a nápaditostí. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

2.třída 
3.třída 

Jak se rodí knížka Cesta knihy od 
autora až po regál               
v knihovně.  Co vše 
je mezi tím a kolik 
profesí je potřeba na 
výrobu knihy? 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 

K učení 
Komunikativní 

2.třída 
3.třída 

Vanda a Eda                
v onl@jn světě 

Devítiletá dvojčata 
objevují digitální 
technologie a svět 
Internetu a potýkají 
se přitom s různými 
situacemi a riziky. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační        
a komunikační 
technologie 
Člověk a jeho 
svět 
Mediální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 
K řešení problémů 
Sociální                            
a persoální 
Digitální 
gramotnost 

3. třída 
4. třída 
5. třída 

Vánoční tradice   
a zvyky 

Povídání o známých         
i téměř 
zapomenutých 
tradičních vánočních 
zvycích. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Občanské 

4. třída 
5. třída 

Brněnské pověsti Pověsti a historie 
našeho města Brna  
a navíc jedna pověst 
z Medlánek. 

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

K učení 
Komunikativní 
Občanské 



5. třída Čeští autoři a 
ilustrátoři knih 
pro děti 

Josef Lada, Zdeněk 
Miler, Ondřej 
Sekora, Jaroslav 
Foglar; Petra 
Soukupová, 
Veronika Válková, 
Ivona Březinová, 
Vojtěch Matocha. 
Stručné seznámení 
se životem prvních 
čtyř a ukázky z knih 
ostatních 
(soudobých) autorů. 
Doplněno pracovním 
listem. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

6. třída Slavní autoři 
dobrodružné 
literatury 

Jules Verne, Daniel 
Defoe, Eduard 
Štroch, Jaroslav 
Foglar. Děti jsou 
rozděleny do skupin, 
dostanou nejrůznější 
materiály a šifry a po 
nalezení potřebných 
informací prezentují 
ostatním. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
 

6. třída Povinná četba 
nemusí být nuda 

Josef Lada, Božena 
Němcová a Karel 
Jaromír Erben – 
poutavě, zajímavě                  
a s audioukázkami. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
 

6. třída Jak na referát? I. Prezentace, kde je                
v bodech vysvětleno, 
jak se přistupuje                      
k referátu, jak má 
referát vypadat, co 
musí obsahovat                      
a odkud se dá 
čerpat. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační                  
a komunikační 
technologie 
Mediální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 
 

6. třída 
7. třída 

Brněnské 
podzemí 

Navazující beseda                    
k tradičním 
brněnským 
pověstem se 
zaměřením na 
brněnské podzemí. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho 
svět 
Člověk                           
a společnost 

K učení 
Komunikativní 
 

6. třída 
7. třída 
8. třída 

Znáš místo, ve 
kterém žiješ? - 
Medlánky 

Vznik, historie, 
památky, významné 
osobnosti a na závěr 
pověst. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk                           
a  společnost 
Člověk                         
a příroda  
 

K učení 
Komunikativní 
 



7. třída Kolik že nás 
vlastně bylo? 

Životopis Karla 
Poláčka a jeho díla 
se zaměřením na 
knihu Bylo nás pět. 
 
 

Jazyk a jazyková 
koomunikace 
Člověk                             
a společnost 

K učení 
Komunikativní 

7. třída 
8. třída 

Vánoční koleda Seznámení s knihou 
Charlese Dickense                          
a s jeho životem. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk                             
a společnost 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

7. třída 
8. třída 

Saint-Exupéry                    
a jeho Malý princ 

Životopis známého 
francouzského 
autora se 
zaměřením na knihu 
Malý princ. 
 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 

K učení 
Komunikativní 

7. třída 
8. třída 
9. třída 

Jak na referát? II. 
- se zaměřením 
na zdroje, citace 
a autorská práva 

Rozšíření předchozí 
besedy, cílem je 
naučit žáky správně 
citovat, uvádět 
zdroje a dávat si 
pozor na autorská 
práva. 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační                       
a komunikační 
technologie 
Mediální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 

8. třída 
9. třída 

Závislost                                   
v literatuře 

Seznámení                             
s knihami, které 
nabízí příběhy 
mládeže, která se 
potýká se závislostí 
nejen na drogách, 
ale i s jinými druhy 
závislostí. 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk                      
a společnost 
Člověk a zdraví 

K učení 
K řešení problémů 
Komunikativní 
Sociální                           
a personální 
Občanské 

8. třída 
9. třída 

Saturnin Život a dílo Antonína 
Jirotky, se 
zaměřením na 
Saturnina. 
 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 

K učení 
Komunikativní 

8. třída 
9. třída 

G. J. Mendel Život, zájmy, 
zajímavosti aneb 
základy genetiky 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 

K učení 
Komunikativní 

8. třída Fake news aneb 
nezahlcujte svou 
mysl nesmysly 

Nejrozšířenější fake 
news, které kolují 
virtuálním světem. 
Jak je rozpoznat                     
a nenaletět?  

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 
Mediální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 
K řešení problémů 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. třída Konspirační 
teorie a jak jim 
nepodlehnout 

Proč se 
konspiračním 
teoriím tolik věří? Co 
se může stat, pokud 
nedůvěřujeme ve 
fungování 
demokratické 
společnosti, 
nevěříme vědcům                 
a zároveň se 
oháníme svobodou 
slova? 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 
Mediální 
výchova 

K učení 
K řešení problémů 
Komunikativní 
 

9. třída Kritické myšlení 
versus 
dezinformace 

Kritické myšlení je 
tou nejdůležitější 
dovedností, jak se                 
v tomto světe 
zorientovat. Kolem 
nás je řádově více 
dezinformací než 
ověřených 
informací. Jak na to, 
abychom kritické 
myšlení správně 
použili? 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk                         
a společnost 
Mediální 
výchova 

K učení 
K řešení problémů 
Komunikativní 
 

9. třída Hoax aneb 
falešné poplašné 
zprávy nás 
nevyplaší! 

Fámy a městské 
legendy tu byly 
odnepaměti.                         
S rozvojem internetu 
se vše šíří masověji, 
rychleji a častěji. Čím 
hoax škodí a jak se 
můžeme bránit? 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 
Mediální 
výchova 

K učení  
K řešení problémů 
Komunikativní 
 

9. třída Současná 
literatura 
českých autorů 
pro mládež  
a dospělé 

Seznámení s knihami 
českých autorů  
a autorek 
(Mornštajnová, 
Tučková, Viewegh, 
Soukupová, 
Březinová apod.) 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk  
a společnost 
 

K učení 
Komunikativní 


