
NABÍDKA POŘADŮ pro školní rok 2022/2023 
Trvání: maximálně 45 min., pro menší děti 30 min. 

 

Kontakt: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Líšeň, Jírova 2 

tel. 544 210 135, e-mail: jirova@kjm.cz, knihovnice J. Žilínková 

Pořady mohou probíhat v úterý, čtvrtek a pátek  9-11,15 hod. 

 

Termín je nutno domluvit alespoň 14 dní dopředu 

 

určení název anotace vzdělávací 

oblasti  

klíčové 

kompetence 

MŠ 

ZŠ 
Poprvé  

do knihovny 

Co je to knihovna, 

co v ní najdeme. Ukázky 

knížek pro nejmenší, 

říkadla, pohádky, příběhy 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Informační 

a komunikační 

technologie 

K učení 

Komunikativní 

K řešení 

problému 

MŠ 

ZŠ 
Exkurze Seznámení s knihovnou, 

přiblížení práce v knihovně 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Člověk  

a společnost 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

MŠ 

1.tř. 
Večerníčky nejen 

v televizi + méně 

známé pohádkové 

dvojice 

Knížky, které jsou 

předlohou pro televizní  

večerníčky. Ukázky knih, 

četba, kvíz. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Dítě a jeho 

psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Průřezové téma: 

Mediální výchova 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

2.tř. 

3.tř. 
Mluvící zvířata 

 

J.Čapek 

V.Čtvrtek 

M.Kratochvíl 

J.Lada 

M.Macourek 

Z.Miler 

F.Nepil 

O.Sekora 

Česká literatura pro děti je 

plná zvířecích postav, které 

promlouvají  ke svým čte- 

nářům, ať už lidskou řečí 

nebo tou svojí, zvířecí. 

Poznejte blíže kouzelný 

zvířecí svět některého 

z nabízených autorů. Výběr  

záleží jen na Vás. 

Programy mohou 

navazovat. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

K řešení 

problémů 



2.tř. 

3.tř. 
Strašidla 

v pohádkách 

a pověstech 

Vyprávění o 

nadpřirozených bytostech 

za dávných časů. Děti si 

nakreslí svoje strašidýlko 

Jazyk a jazyková  

komunikace 

Umění a kultura 

Člověk a jeho svět 

Komunikativní 

1.tř. 

2.tř. 

3.tř. 

4.tř. 

Cesta do knihovny Seznámení s možností  

navštěvovat knihovnu, jak 

zacházet s knihami, cesta 

knihy od autora ke čtenáři. 

Lekce informační výchovy 

zaměřená na samostatnou 

práci s informacemi 

Jazyk a jazyková   

komunikace 

Informační a 

komunikační  

technologie 

Člověk a jeho svět    

K učení 

Komunikativní  

K řešení 

problému 

 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

6.tř. 

Velikonoční zvyky 

a obyčeje 

Křesťanské a lidové 

velikonoční zvyky, nejen  

u nás.  

Četba ukázek 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk  

a společnost 

Umění a kultura 

Průřezové téma: 

Multikulturní 

výchova 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

Občanské 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

 

Brněnské pověsti Knihy pověstí se 

zaměřením na Brno a okolí. 

Četba ukázek 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

Občanské 

2.tř. 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

O pohádkách  

a pohádkářích 

O vzniku pohádek, 

sběratelé a autoři.  

Ukázky knih 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Průřezové téma: 

Osobnostní a 

sociální výchova 

K učení 

Komunikativní 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

Indiánské příběhy. 

Život indiánů 

 

Seznámení s autory, kteří 

psali knihy s touto 

tématikou –  

J. Cooper, K. May,  

J. London aj.  

Ukázky knih, četba 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

Průřezové téma: 

Multikulturní 

výchova 

K učení 

Komunikativní 

Občanské 

Sociální  

a personální 

2.tř. 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

Česká přísloví 

i v ročních 

obdobích 

Seznámení se známými 

příslovími, povídání si  

o nich, hrátky se slovy. 

Ukázky knih. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

K řešení 

problému 

Sociální  

a personální 

Občanské 

1.tř. 

2.tř. 

3.tř. 

4.tř. 

Dětští ilustrátoři Seznámení dětí 

s nejznámějšími ilustrátory 

dětských knih, ukázky 

knížek, ilustrací. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Občanské 

Sociální 



5.tř. Kvíz, malování obrázků – 

vlastní ilustrace k 

přečtenému textu. 

  a personální 

K řešení 

problému 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

Písmo Vznik písma, kde se jak 

psalo, vývoj.  

Ukázka druhů písma. Kvíz.  

Práce s písmem. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

K řešení 

problému 

 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

6.tř. 

 

Slavná 

dobrodružství 

 

Bajky 

Deníky 

Detektivky 

Dobrodružná 

Fantasy 

Sci-fi 

Horory 

Komiksy 

Poezie 

Cyklus přibližuje zajímavá 

díla pro děti a mládež  

prostřednictvím 

jednotlivých literárních 

žánrů. 

Cyklus propojují tematické 

křížovky. 

Každý program je věnován 

jednomu literárnímu žánru. 

Programy na sebe mohou, 

ale nemusí navazovat. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk  

a společnost 

Umění a kultura 

 

K učení 

Komunikativní 

K řešení 

problému 

Sociální  

a personální 

3.tř. 

4.tř. 

 

Cestovatelé, 

objevitelé, 

mořeplavci 

Zajímavosti z řad 

objevitelů a cestovatelů 

i dalších osobností 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

 

K učení 

Komunikativní 

Sociální  

a personální 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

Divadlo nás baví Seznámení se zákulisím  

a prostředím divadla, děti si 

sami zrežírují pohádku. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

K řešení 

problému 

Občanské 

3.tř. 

4.tř. 

5.tř. 

6.tř. 

Umíš se chovat?  Pravidla společenského 

chování v rodině, mezi 

kamarády, ve škole, při 

zvláštních příležitostech. 

Soutěžní kvízy 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

Člověk  

a společnost 

Člověk a zdraví 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální                

a personální 

K řešení 

problému 

5.tř. 

6.tř. 

7.tř. 

8.tř. 

9.tř. 

Staré řecké báje  

a pověsti 

Nejen E. Petiška a jeho 

Staré řecké báje pověsti. 

Řecká mytologie, četba  

a ukázek. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a 

společnost 

Člověk a jeho svět 

Průřezové téma: 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

Sociální 

a personální 

 

 


