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Pořady mohou probíhat ve středu v dopoledních hodinách. Po dohodě je možné domluvit besedu 

 i na jiné téma. 

 

 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové 

kompetence 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

 

Večerníčky Kdo by neznal známé postavičky 

z oblíbených večerníčků? Pat a Mat, 

Anče, Kuba a Hajný, Bob a Bobek. 

Ale co třeba bílou paní, která hlídá 

na hradě, ovčí babičku, která plete a 

pleta nebo Lískulku, která žije 

v oříšku. Beseda dětem hravou 

formou představuje známé i méně 

známé večerníčkové postavy.  

Dítě a ten druhý 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a společnost 

K učení 

Komunikativní 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

Máme rádi 

zvířata 

… protože jsou chlupatá.  

Pojďme se společně vydat do říše 

zvířat a pátrat po těch 

nejpodivnějších tvorech, které lze na 

naší planetě potkat.  

Člověk a jeho svět 

Jazyková 

komunikace 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

MŠ 

1. třída 

2. třída 

Říkadla  Říkadla se rýmují, a proto se nám 

dobře poslouchají. Spoustu 

spisovatelů píše pouze říkadla a 

někteří nám dávají možnost jim 

trošinku pomáhat a vytvářet s nimi.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Umění a kultura 

K učení, 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

1. třída 

2. třída 

3. třída 

Disney Při jméně Disney nás všechny hned 

napadne několik pohádek naráz. 

Beseda zajímavou formou 

představuje tvorbu Walta Disneyho a 

přibližuje dětem, jak tyto pohádky 

vlastně vznikaly. K programu jsou 

připojeny písničky z Disney 

pohádek.  

Dítě a společnost 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení, 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída  

Naši pohádkáři  Beseda se zabývá tvorbou 

nejznámějších českých spisovatelů, 

kteří vytvářejí pohádky pro děti. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost  

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  
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1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída  

 

Podmořský svět 

 

Hlístoun červenohřívý, který má 

dlouhé červené vlasy na ploutvi nebo 

měsíčník svítivý, který je větší než 

člověk. Znáte tyhle tvory? Na besedě 

jich přestavíme mnohem více.  

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a jeho 

společnost  

Člověk a příroda 

 

K učení 

Komunikativní 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

Naše příroda Každý den procházíme přírodou a 

mnohdy si to ani neuvědomujeme. 

Příroda se nachází všude kolem nás 

a lidé bez ní nemohou žít. Pojďte 

poznat přírodu České Republiky.   

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost Člověk 

a příroda 

K učení 

Komunikativní  

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

Nejlepší přítel 

člověka 

 

… je pes.  

To je známo. Pes je současně i 

jedním ze zvířat, které se velmi často 

vyskytuje v literatuře pro děti. 

Beseda představuje literární psí 

hrdiny. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Člověk a příroda 

Člověk a zvířata 

Sociální a 

personální 

Komunikativní  

K učení 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

 

 

 

Bezpečně na netu  

Instagram, Tiktok, Snapchat, 

Facebook a další.  

Internet hraje v našich životech 

důležitou roli, a proto je velmi 

důležité vědět, jak se v online 

prostředí chovat.  

 

 

 

Člověk a 

společnost 

Komunikační 

technologie 

Informační 

technologie  

Online prostředí 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

K řešení problému 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

Vánoce v 

knihovně 

Povídání o vánočních zvycích, a to 

jak v České Republice, tak 

v zahraničí. Beseda je doprovázená 

koledami.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Dítě a společnost 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Mediální výchova 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

 

Lidské tělo Jak pracuje naše tělo? Co všechno na 

našem těle můžeme najít? To vše si 

formou hry vysvětlíme. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Dítě a společnost 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a 

personální 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

 

Čtvero ročních 

dob 

Povídání o jednotlivých obdobích a 

zvycích, které se k nim vztahují 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

MŠ 

1. třída 
Velikonoce 

v knihovně 

Povídání o velikonočních tradicích, a 

to jak v České Republice, tak 

v zahraničí.  

Dítě a ten druhý 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a společnost 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

 

Písničky v 

pohádce 

Jak se pohádky jmenují a o čem 

jsou? Poznávání písniček 

z nejrůznějších pohádek – hádání na 

základě poslechů a obrázků. 

Dítě a společnost 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Mediální výchova 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a 

personální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MŠ 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

 

 

Zvířátka v 

pohádce 

 

Zvířátka jsou hlavními hrdiny téměř 

každé dětské knihy. Vsadíme se, že i 

vy máte doma nějakou knihu, kde 

vystupuje zvířátko. Pojďte poznat 

další.  

 

Dítě a společnost 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

 

 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

k řešení problémů 

 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Svět Chrise 

Colfera 

Mladý autor, který si získal srdce 

všech čtenářů, kteří si oblíbili žánr 

fantasy. Vytvořil zemi, kde všechny 

pohádkové bytosti ožívají – Zemi 

Příběhů. 

Dítě a společnost 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a jeho svět 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

K učení 

MŠ 

1. třída 
Buď slušný! Pravidla slušného chování pro děti 

předškolního a mladšího školního 

věku.  

Dítě a ten druhý 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a společnost 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení  

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

1. třída 

 

 

Poprvé do 

knihovny 

Co je to knihovna, co v ní najdeme. 

Ukázky knížek pro nejmenší, 

říkadla, pohádky, příběhy. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Informační a 

Komunikační 

technologie 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problému 

1. třída Už tě známe, 

abecedo 

Vtipné vyprávění  

o písmenkách, ukázky knih.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problému 

 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Malý princ  Kniha, kterou zná celý svět. Citáty 

z díla Antoine de Saint-Exupéryho 

jsou jedny z nejslavnějších. Pojďte 

knihu i autora poznat blíže.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální   

 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Na skok do Afriky Při besedě procestujeme Afriku a 

podíváme se na nejzajímavější místa, 

která nám nabízí. Současně poznáme 

i kulturu zdejších lidí.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Na skok do Asie Při besedě procestujeme Asii a 

podíváme se na nejzajímavější místa, 

která nám nabízí. Současně poznáme 

i kulturu zdejších lidí.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

2. třída  

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Na skok do 

Ameriky 

Při besedě procestujeme Ameriku a 

podíváme se na nejzajímavější místa, 

která nám nabízí. Současně poznáme 

i kulturu zdejších lidí.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Cestujeme Jižní 

Moravou 

Abychom mohli vidět něco 

zajímavého, a krásného nemusíme 

cestovat stovky kilometrů, stačí se 

občas rozhlédnout kolem sebe. Na 

Jižní Moravě se nachází spoustu 

skvostů – pojďte je s námi poznat.  

Umění a kultura 

Jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost  

K učení  

Komunikativní 

 



2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Retro Retro je nyní v módě. Naše 

maminky i babičky měli poněkud 

jiný svět než my, což však 

neznamená, že i oni neměli stejné 

sny a touhy jako my. Představíme 

vám, čím se dříve zabývali a co 

„letělo“ tenkrát.  

Umění a kultura 

Historie 

Člověk a 

společnost  

Člověk a jeho svět  

K učení  

Komunikativní  

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Jihomoravské 

pověsti 

Pověst o Brněnském drakovi nebo 

kole zná téměř každý, ale na Jižní 

Moravě se nachází velké množství i 

jiných měst. Například Blansko, 

Boskovice apod. Pojďte se dozvědět, 

jak třeba Boskovice přišly ke svému 

názvu.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Svět Davida 

Walliamse 

Pojďte navštívit nesmírně zábavný 

svět tohoto autora. Potkáte tam 

kluka, který rád šije, babičku, která 

je prostě cool nebo dokonce prodejce 

hamburgerů, který místo masa 

přidává do jídla krysy. A 

samozřejmě nesmíme zapomenout 

na trafikanta Rádže, který nám za 

velmi výhodnou cenu jistě něco 

prodá. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída  

 

Práce snů Beseda se zaměřuje na povolání. 

Povídání o tom, jak vlastně lidé 

mohou pracovat, co je náplní jejich 

práce a proč vlastně pracují.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost Umění a 

kultura  

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a 

personální 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

 

Svět Roalda 

Dahla 

Karlík a továrna na čokoládu, 

Matylda, Obr Dobr nebo třeba 

Čarodějnice. Spousta literárních děl 

tohoto autora byla zfilmována. Autor 

jich však napsal ještě více. Třeba 

takové Prevítovi. Pojďte se s nimi do 

knihovny seznámit. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura  

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Příběhy paní 

hudby (Bedřich 

Smetana, Antonín 

Dvořák, Leoš 

Janáček) 

Přijďte poznat naše tři významné 

hudební skladatele, kteří svůj život 

nežili jen hudbou.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a jeho svět 

Mediální výchova 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problému 

 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Založeno na 

skutečných 

událostech  

Ve velké oblibě jsou knihy, které 

vypráví příběh, jenž se skutečně stal. 

Tyto knihy jsou velmi zajímavé a 

velmi často se z nim můžeme 

příjemnou formou učit. Rádi Vám 

jich velkou spoustu představíme.  

Umění a kultura 

Literatura 

Člověk a jeho svět  

K učení  

Komunikativní  

 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

Letem světem 

Českem  

14 krajů 

76 okresů 

6249 obcí 

10 000 000 obyvatel  

Přijďte blíže poznat Českou 

Republiku.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Geografie ČR 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

 

První dáma 

literatury Božena 

Němcová 

 

Božena Němcová. Rebelka, která 

napsala Babičku. Nedávno oslavila 

velké kulaté výročí 200 let. Pojďte 

tuto zajímavou spisovatelku poznat 

blíže. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Literatura  

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

 

2. světová válka  Druhá světová válka byla tragédie, 

která jak podle názvu poznáme, 

zasáhla celý svět. I Českou 

Republiku? Beseda Vám nechá 

nahlédnout, co se v této temné době 

vlastně dělo.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Historie  

Literatura 

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Jak se vyznat 

v knihovně  

„Já jsem to vytáhl a teď nevím, kam 

to mám vrátit.“ 

„Potřeboval bych tuto knihu do 

školy, měli byste ji tady mít, kde 

je?“ 

Nechcete už nikdy tyto otázky 

v knihovně pokládat? Chcete vědět, 

jak je možné, že se tu vyznají 

knihovníci? Rádi vás v knihovně 

naučíme hledat a vysvětlíme 

všechno, co vás jenom zajímá. 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Literatura 

Člověk a jeho svět  

K učení  

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

1. třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Jak si nenechat 

ublížit a 

neubližovat sobě 

Každý den na nás číhá nějaké 

nebezpečí. Musíte se v té džungli 

velkoměsta naučit co a jak. My vám 

v tom rádi pomůžeme. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

Osobnostní a 

sociální výchova 

Výchova 

demokratického 

občana 

Komunikativní 

K řešení problému 

Sociální a 

personální 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

Slabikář slušného 

chování 

Pravidla slušného chování, ukázky 

z knížek. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

 

K učení  

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

2. třída 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Není kniha jako 

kniha 

Seznámení se základními knižními 

žánry. Kromě toho si také řekneme, 

jak vůbec kniha vzniká a nakonec, 

jak si z tolika knih vybrat tu pravou.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a 

společnost Umění a 

kultura Výchova 

k myšlení  

K učení, 

Komunikativní, 

K řešení problémů  



3. třída 

4. třída 
Strašidla 

v pohádkách a 

pověstech 

Vyprávění o nadpřirozených 

bytostech, které se podle pověstí 

skutečně v Brně vyskytují. Pojďme 

se na chvíli trochu bát. 

. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Komunikativní 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Ze života včel Včely jsou velmi podobné nám 

lidem. Že se to na první pohled 

nezdá? Je to možné, ale jsou to 

jediná zvířata, jejichž řeči umíme 

porozumět. Pojďte jim porozumět do 

knihovny.  

Člověk a jeho svět 

Člověk a příroda 

Člověk a zvířata 

K učení  

Komunikativní  

 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Kouzelný svět 

Harryho Pottera 

Kdo by nechtěl dostat dopis z 

Bradavic? Kdo někdy nepřemýšlel, 

do jaké koleje by ho zařadil Moudrý 

klobouk? Tento nádherný svět nám 

vytvořila J. K. Rowling, o které je 

tato beseda. 

Literatura 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost 

 

K učení 

Komunikativní 

sociální a 

personální  

3. třída 

4. třída 
Cesta do 

knihovny a 

k informacím 

Seznámení dětí s knihovnou, 

informace o vzdělávání, jak pracovat 

s počítači v knihovně. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Mediální výchova 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problému 

 

3. třída 

4. třída 

 

Malované 

pohádky 

Ilustrace jsou nedílnou součástí 

každé dětské knihy. Obrázky jsou 

prostě potřeba. A ty nám musí 

nejprve někdo namalovat.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Přísloví Co oči nevidí…. 

Sejde z očí… 

Dvakrát měř… 

A jaké znáte vy? Že spoustu? A 

znáte i jejich význam. Tato beseda 

bude plná přísloví.  

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

K učení  

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Jak to bylo dřív? Jaké to bylo, když lidé neměli chytré 

telefony? Když nebyl internet ani 

televize?  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost Umění a 

kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

3. třída 

4. třída 

5. třída 

Brněnské pověsti Povídání o Brně, brněnské hantýrce 

a památkách. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

 

Lidový rok Povídání o tradicích a životě našich 

předků. Připomeneme si svátky, na 

které jsme již skoro zapomněli.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Těžká mladá léta Povídání o dospívání, plánování 

nejbližší budoucnosti, začlenění do 

života.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Poezie letem 

světem 

Ukázka nejhezčích říkadel, básniček 

a autorů ze světa poezie. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

 

3. třída 

4. třída  

5. třída 

6. třída 

NEJ ze světa NEJvyšší, NEJdelší, NEJvětší, 

NEJstarší…. 

Na světě je spousta samých NEJ. A 

ty si zaslouží, aby se o nich mluvilo.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

 

K učení 

komunikativní  

 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

 

Josef a Karel aneb 

bratři Čapkovi 

 

Dva bratři a oba spisovatelé. Jeden 

se tomu sice věnoval malinko víc, 

díky druhému máme zase Pejska a 

Kočičku.  

 

Literatura 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost  

 

K učení  

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

3. třída 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Divadlo není nuda Chodíte rádi do divadla? Pokud ne, 

tak po této besedě změníte názor. 

Divadlo je sranda a neskutečná 

zábava. Ještěže jich v Brně máme 

spoustu.  

Umění a kultura 

Literatura 

Člověk a jeho svět  

Člověk a 

společnost  

K učení  

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

 

3. třída 

4. třída 

5. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

 

 

Karel IV. 

 

Osobnost české historie – vyprávění 

o Karlu IV. a době, ve které žil.  

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

4. třída 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

 

Jak správně číst  Povídání o současných autorech. 

Beseda, která ukáže, že čtení není 

nikdy nuda.  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura  

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální  

5. třída 

6. třída 
Dobrodružství 

v literatuře 

Kdo by neměl rád dobrodružství? 

Seznámení se zajímavými autory a 

dobrodružnými knihami.   

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problému 

Sociální a 

personální  

4. třída 

5. třída 

6. třída 

Komiks jako 

moderní médium 

Seznámení s naším  

i světovým komiksem doplněné 

ukázkami. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk a 

společnost 

umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Brněnská kultura Máme volno, prázdniny či svátek a 

potřebujeme někam vyrazit. Brno 

nám bohatě stačí. Brno je totiž plné 

kultury. Třeba taková ta useknutá 

hlava v Moravské galerii, znáte? Tak 

tu musíte vidět. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět  

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost  

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

5. třída 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

SŠ 

Hudební a 

literární brněnské 

osobnosti 

Významné osobnosti, které se 

v Brně narodily či zemřely nebo 

svým významným počinem ovlivnily 

život města (W. A. Mozart, L. 

Janáček, J. Mahen, J. Seifert, J. 

Kainar, O. Sekora, R. Těsnohlídek, 

F. Gellner, T. G. Masaryk). 

Doplněno četbou z tvorby a 

poslechem nahrávek. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

 

 

6. třída 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

 

 

Fimfárum a  

Jan Werich. 

 

 

J. Werich a jeho dokonalé Fimfárum. 

Čtení a poslech ukázek. 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

umění a kultura 

 

 

K učení 

Komunikativní 

sociální a 

personální 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Etiketa je „ cool “ „… jak se správně ruka podá, jak 

hluboká poklona, nejistota ve tmě 

hlodá, dám porcelán pod slona…“ 

Beseda přinese mnoho zajímavého o 

pravidlech zdvořilého chování. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Osobnostní a 

sociální výchova 

 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a 

personální 

8. třída 

9. třída 

SŠ 

Povinná četba 

česká  

Aaaach jo… povinná četba je tady. 

Netruchlete – stačí si umět vybrat.  

Literatura 

Literární díla 

Spisovatelé 

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost  

K učení 

K řešení problému 

Sociální a 

personální  

8. třída 

9. třída 

SŠ 

Povinná četba 

světová 

Aaaach jo… povinná četba je tady. 

Netruchlete – stačí si umět vybrat. 

Literatura 

Literární díla 

Spisovatelé  

Umění a kultura 

Člověk a 

společnost  

K učení  

K řešení problému 

Sociální a 

personální  

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Michal Viewegh Současný nejčtenější autor, doplněno 

četbou ukázek. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

SŠ 

Fenomén Young 

Adult 

Kdo by neznal Young Adult. 

Dokonce i knihovníci jej milují a 

s netrpělivostí čekají na další a další 

knihy tohoto žánru. Přijďte ho více 

poznat do knihovny, nebudete 

litovat.  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Literatura 

 

K učení  

Komunikativní  



7. třída 

8. třída 

9. třída 

SŠ 

Rock´n´roll Nahlédnutí do osudů hudebníků, 

jejichž život bohužel do značné míry 

ovlivnily drogy. Probereme jejich 

dopad a to jak drogy učinkují na 

lidskou osobnost. (Ray Charles, 

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim 

Morrison, Bob Dylan, David Bowie, 

Elvis Presley aj.). 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Umění a kultura 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

 

 

 

 

9. třída 

 

 

 

 

Samizdatová  

a exilová 

literatura 

 

 

 

 

Literatura z let 1968-1989 

doprovázená spoustou ukázek. 

 

 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Umění a kultura 

 

 

 

 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

8. třída 

9. třída       

Brno očima staletí Seznámení s historií středu města, 

známých ulic, náměstí a budov 

prostřednictvím dobových fotografií 

a fotografií současnosti. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a společnost 

Člověk a příroda 

Umění a příroda 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

1 třída 

2. třída 

3. třída 

4. třída       

Relaxační 

pohádky/ 

Za prožitkem do 

knihovny 

Čtení relaxačních pohádek 

s použitím jógy. Přijďte si do 

knihovny zalenošit a trochu si 

odpočinout.  

Dítě a ten druhý 

Dítě a jeho svět 

Psychika člověka 

 

K učení 

Sociální 

Relaxační a 

pohybové 
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