
Knihovna J. Mahena v Brně, 

příspěvková organizace 

 

NABÍDKA POŘADŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Trvání: 30 - 45 minut, dle věku dětí 

Kontakt: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Veslařská 56 

knihovnice R. Koukalová 

tel. 541 220 378, e-mail: veslarska@kjm.cz 

 

Po dohodě je možné domluvit besedu i na jiné téma. 

 

 

 

Určení Název Anotace  Vzdělávací      

  oblast 

Klíčové 

kompetence 

MŠ 

 
Knihovnická 

abeceda 

s opičkou 

Rozárkou 

První návštěva 

knihovny. Děti 

provází pořadem 

loutka opička. 

dítě a ten druhý 

dítě a jeho psychika 

dítě a společnost 

k učení 

komunikativní 

MŠ 

1. třída 
Velikonoce 

v knihovně 

Malování a 

povídání  

o tradicích. 

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 

4. třída 

Vánoce v 

knihovně 

Pásmo vánočních 

písní a koled, 

vánoční zvyky a 

tradice našich 

předků 

doprovázené 

hudebními 

nahrávkami. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

dítě a společnost 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

mediální výchova 

komunikativní 

sociální a 

personální 

MŠ 

1. třída 
Večerníčky 

nejen v televizi 

Knihy s náměty 

Večerníčků. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

K učení  

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 
Zvířátka v 

pohádce 

Poznávání zvířátek 

a přírodních živlů 

dítě a společnost 

jazyk a jazyková 

komunikativní 

sociální a 

mailto:veslarska@kjm.cz


2. třída 

3. třída 

 

prostřednictvím 

audionahrávek. 

Beseda učí děti 

rozeznat a slovně 

vyjádřit dění 

v hudbě 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

personální 

k řešení 

problémů 

 

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 

 

1. třída Už tě známe, 

abecedo 

Vtipné vyprávění  

o písmenkách, 

ukázky knih.  

jazyk a jazyková 

komunikace 

umění a kultura 

člověk a jeho svět 

 

1. třída 

2. třída 

 

Pohádky z 

vesmíru 

Pohádky 

s tematikou hvězd  

a planet. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

k učení 

komunikativní 

2. třída 

3. třída 
Pohádky 

Josefa Lady 

Život, vzpomínky a 

ukázky z díla. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

2. třída 

3. třída 
Václav 

Čtvrtek  

Životopis a ukázky 

z díla.  

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

 

3. třída 

4. třída 
Strašidla 

v pohádkách a 

pověstech 

Vyprávění o 

nadpřirozených 

bytostech jako za 

dávných časů, 

děti si nakreslí své 

strašidýlko. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

komunikativní 

2. třída 

3. třída  
Macourkoviny Knihy Miloše 

Macourka – Pojďte 

nahlédnout do světa 

Macha a Šebestové 

a opičky Žofky 

jazyk  

a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

K učení 

Komunikativní  

Sociální a 

personální  

3. třída 

4. třída 

5. třída 

 

Čtenářská 

dílna 

Seznámení 

s úplnými 

novinkami 

v knihovně, 

ukážeme si jak 

chránit knihy. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

komunikativní 

k řešení 

problému 

občanské 

 

 

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 



2. třída 

3. třída 

4. třída 

 

Jundrov od 

pravěku po 

dnešek 

Seznámení s historií 

a pověstmi naší 

obce. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

3. třída  

4. třída  

Písničky bez 

muziky 

Pojďte se s námi 

přesvědčit, že 

poezie ještě zdaleka 

nepatří do starého 

železa! 

Prostřednictvím 

řady zajímavých a 

hravých aktivit si 

přiblížíme 

především moderní 

poezii pro děti.  

jazyk a jazyková 

komunikace  

umění a kultura  

člověk a jeho svět  

 

K učení  

Komunikativní  

Sociální 

                       a 

personální  

  

4. třída 

5. třída 
Dobrodružství 

v literatuře 

Seznámení se 

zajímavými autory, 

s ukázkami 

a vyřešením 

záhady.  

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 

 

Fimfárum a  

Jan Werich. 

J. Werich, 

Fimfárum. Čtení  

a poslech ukázek. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

umění a kultura 

k učení 

komunikativní 

sociální a 

personální 

6. třída Cesta k 

informacím 

Seznámení 

s knihovnou, jak 

získávat informace, 

internet. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

informační a 

komunikační 

technologie 

mediální výchova 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

7. třída 

8. třída 
Divadlo 

Semafor 

Pánové Suchý, Šlitr 

a ukázky z jejich 

tvorby. 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

umění a kultura 

k učení 

komunikativní 

k řešení 

problému 

sociální a 

personální 

7. třída 

8. třída 

9. třída 

Brněnští 

spisovatelé  

 

Autoři a díla 

 

jazyk a jazyková 

komunikace, člověk a 

společnost, umění a 

kultura, osobnostní a 

sociální výchova 

 

K učení 

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 

 


