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NABÍDKA POŘADŮ pro školní rok 2022/2023 
 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 
pobočka Řečkovice, Kolaříkova 3 
 549 271 413, e-mail: kolarikova@kjm.cz 
Vedoucí pobočky: Mgr. Jitka Fukalová 
Knihovnice Dětského oddělení: Bc. Veronika Nekudová 
 

Pořady jsou především založené na interakci a dialogu s použitím prvků                      
dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání, mají za úkol 
dětem přiblížit svět knih a pomoci jim orientovat se v něm. Doba trvání pořadu: 
45 – 60 minut. Pořady mohou probíhat v pondělí a ve středu dopoledne po před-
chozí dohodě s knihovnicí. 
 

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

Vzdělávací programy primárně zaměřené na informační vzdělávání 
 

Pořady dětem pomohou v poznávání knihovny, orientaci ve fondu, práci 
s katalogem a vyhledávání informací v knihách. 
 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblast 

Klíčové                      
kompetence 

MŠ 
1. tř. 

Do knihovny 
nejen za zvířát-
ky 
-první návštěva  
v knihovně 

S kamarádkou 
opičkou se  
vydáme poznat                             
knihovnu.  
Co v ní najde-
me, jak  využí-
vat její služby, 
jak se chovat ke 
knížce?                   

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

K učení 
Komunikativní 
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MŠ 
1. tř. 

Knižní                      
ambulance 

Poznáme  zásady                    
zacházení 
s knihou a vyro-
bíme si jednodu-
chou záložku. 

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

K učení 
Komunikativní 
Pracovní 

2. – 4. tř. Jak se dělá           
kniha 

Cesta knihy od 
nápadu autora až 
do regálu knihov-
ny. 

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

K učení  
Komunikativní 

5. – 9. tř. Kde se vzaly 
knihy 

Od jeskynních 
maleb po elek-
tronickou čtečku. 
Dějiny písma, 
tisku, význam a 
budoucnost                   
knih. 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a společnost 
Umění                        
a kultura 
Mediální         
výchova 

K učení  
Komunikativní 
K řešení pro-
blémů 

6. – 9. tř. 
SŠ 

Knihovna J. 
Mahena – tvůj 
průvodce svě-
tem informací 
- slaví 100 let  

Seznámeni 
s Knihovnou J. 
Mahena, s jejími 
službami a s její 
100 letou historií. 
Osobnost jejího 
zakladatele Jiřího 
Mahena.  

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a společnost 
Umění                        
a kultura 
Mediální         
výchova 

K učení  
Komunikativní 
K řešení pro-
blémů 
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Vzdělávací programy s prvky informačního vzdělávání 
 

Chceme dětem přiblížit svět knih a zaujmout je pro něj. Součástí pořadů jsou 
čtené i zvukové ukázky. 
 
 
 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblast 

Klíčové                      
kompetence 

MŠ 
1. – 2. tř. 

Hrajeme si s 
pohádkou 

Klasické                         
pohádky trochu 
jinak. 
Popletené, veršo-
vané pohádky, 
hádanky a úkoly s 
náměty známých 
pohádek. 

Jazyk                     
a jazyková                
komunikace 
Člověk                           
a jeho svět 
Umění                           
a kultura 

K učení  
Komunikativní 
 

MŠ 
1. – 2. tř. 

Večerníčky 
nejen                      
v televizi 

Seznámení 
s knižní                 
podobou zná-
mých  večerníčků. 

Jazyk                            
a jazyková                            
komunikace 
Člověk                              
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
 

MŠ 
1.– 3. tř. 

Pejskování s 
pohádkou  

Pohádky, příběhy 
hádanky a hry 
s pejsky a jejich 
kamarády. 

Jazyk                            
a jazyková                
komunikace 
Člověk                          
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
Sociální a  
personální 

MŠ 
1. – 3. tř. 

Svět skřítků Povídání o skřít-
cích z pohád-
kových příběhů. 
Známe skřítky 
lesní, vodní, do-
mácí, rarachy či 
trpaslíky. A co ty 
knižní? Které 
z nich by si vybra-
ly děti? 
 

Jazyk                            
a jazyková                
komunikace 
Člověk                          
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
K řešení  
problémů 
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MŠ  
1. – 3. tř. 
 

Barva pro 
pastelku  

Spolu s knížkou 
„O pastelce bez 
barvy“, vyprávě-
ním, básničkami, 
hádankami a 
obrázky budeme 
poznávat a malo-
vat svět a jeho 
rozmanitost.  

Jazyk                           
a jazyková                
komunikace 
Člověk                            
a jeho svět 
Umění a 
kultura 
 

K učení  
Komunikativní 
K řešení 
 problémů 

2. – 4. tř. 
 

Za pohádkou 
kolem světa 

Kde se vzala po-
hádka? Cizokraj-
né pohádky ze 
všech kontinentů. 
Nejznámější svě-
toví pohádkáři. 
Vlastní pohádka 
na závěr.  

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

K učení  
Komunikativní 
Sociální                          
a personální 
K řešení  
problému 

1. – 4. tř. „Draka je 
lepší pozdra-
vit“ aneb eti-
keta vesele a 
hravě 

Základy etikety, 
tj. jak se děti mají 
či nemají chovat 
ve škole, v rodině, 
na veřejnosti a 
mezi kamarády si 
přiblížíme pomo-
cí pohádky i scé-
nek. 

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

K učení  
Komunikativní 
Sociální                             
a personální 
Občanské 
K řešení  
problémů 

1. – 4. tř. Rozmanitý 
svět ilustrací 

Seznámení               
se známými ilu-
strátory dětských 
knih. 

Jazyk                           
a jazyková                  
komunikace 
Člověk                             
a jeho svět 
Umění                             
a kultura 

K učení  
Komunikativní 
K řešení  
problémů 

1. – 5. tř. Vánoce  nejen                   
v literatuře 

Povídání                     
o vánočních tra-
dicích a zvycích. 
Vánoce  
v knížkách pro 
děti.  

Jazyk                              
a jazyková 
komunikace 
Člověk                        
a jeho svět 
Umění                          

K učení 
Komunikativní 
Sociální a  
personální 
K řešení  
problémů 
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 a kultura 

1. – 5. tř. Velikonoce – 
svátky jara 

Zvyky, příběhy, 
hádanky přibližu-
jící slavení Veli-
konoc a přicháze-
jící jaro. 

Jazyk                    
a jazyková                
komunikace 
Člověk                            
a jeho svět 
Umění                          
a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                            
a personální 
K řešení  
problémů 

3. – 5. tř. Přísloví                     
napoví 

Povídání                    
a hříčky s českými 
příslovími. 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                        
a jeho svět 
Umění                       
a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                         
a personální 

3. – 7. tř. Brněnské                 
pověsti 

O pověstech          
a historii                         
našeho                  
města. 

Jazyk                            
a jazyková 
komunikace 
Člověk                                     
a jeho svět 
Umění                            
a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Občanské 

3. – 7. tř. Historie                             
a pověsti                     
Řečkovic 

Seznámení 
s historií                     
a pověstmi této 
městské části. 

Jazyk                       
a jazyková 
komunikace 
Člověk                       
a jeho svět 
Umění                       
a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Občanské 

3. – 7. tř. Útěk není 
řešení aneb 
Jak se žije s 
handicapem 

Představení knih 
pro děti a mládež, 
v nichž musí hrdi-
na překonávat 
určitý handicap. 
Co to handicap je 
a jak se s ním 
vyrovnat? 

Jazyk                              
a jazyková 
komunikace 
Člověk                        
a jeho svět 
Člověk a 
společnost 
Člověk a 
zdraví 
Etická vý-
chova 
 

Komunikativní 
K učení 
K řešení  
problémů 
Sociální a  
personální 
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3. – 5. tř. Svět rytířů Život, ctnosti a 
povinnosti rytířů. 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                         
a jeho svět 
Umění                          
a kultura 

K učení  
Komunikativní 

3. – 6. tř. Cestujeme po 
Evropě                            

Cesta po                 
zajímavostech i 
literatuře vybra-
ných evropských 
zemí. 

Jazyk                          
a jazyková 
komunikace 
Člověk                            
a jeho svět 
Umění                            
a kultura 
Výchova 
k myšlení 
v evropských            
a globálních 
souvislos-
tech 

K učení 
Komunikativní 
Občanské 

4. – 8. tř. Slavní detek-
tivové 

Přiblížení oblíbe-
ného literárního 
žánru a předsta-
vení slavných 
detektivů i zná-
mých hrdinů 
z detektivních 
příběhů pro děti. 

Jazyk                            
a jazyková 
komunikace 
Člověk                         
a společnost 
Umění                          
a kultura 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení  
problémů 

5. – 9. tř. „Nebuď slo-
nem v porce-
lánu“ aneb 
Slušné cho-
vání se stále 
vyplácí 

Základy etikety 
pro starší děti si 
přiblížíme  
pomocí knih L. 
Špačka a na kon-
krétních situacích 
a scénkách. 

Jazyk                            
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a společnost 
Umění                          
a kultura 
Osobnostní             
a sociální                   
výchova 
 
 
 

K učení 
Komunikativní 
Sociální                             
a personální 
Občanské 
K řešení  
problémů 
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5. – 9. tř. Svět Boženy 
Němcové 

Přiblížení života a 
díla spisovatelky 
a její nejznámější 
knihy Babička. 

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

K učení 
Komunikativní 
Sociální                                  
a personální 

5. – 9. tř. Nebojme se 
češtiny 

Beseda založená 
na hrátkách s naší 
mateřštinou. 

Jazyk                         
a jazyková 
komunikace 
Člověk                      
a společnost 
Umění                             
a kultura 
 

K učení 
Komunikativní 
K řešení pro-
blémů 

 
 
 

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


