
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 Selská 16 

Knihovnice: Vendula Turková 

tel. 545 230 056, e-mail: malomerice@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 

opička. 

dítě a ten druhý 

dítě a jeho psychika 

dítě a společnost 

k učení 

komunikativní 

MŠ 

1. třída 
Za zvířátky do 

knihovny 

Povídání o 

zvířecích hrdinech, 

čtení kratších 

pohádek a příběhů. 

Hádanky, soutěže. 

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 Člověk a 

jeho svět Umění a 

kultura Mediální 

výchova 

komunikativní 

sociální a 

personální 

k učení 

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 

2. třída 

Pohádky 

z klobouku 

kouzelníka 

Pojďme si 

vyčarovat známé a 

oblíbené postavičky 

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk a 

jeho svět Umění a 

komunikativní 

sociální  

k učení 

mailto:malomerice@kjm.cz


3. třída 

 
Pokustóna z 

Večerníčků.Zahrát 

si zazpívat a 

zasoutěžit. 

kultura 

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 

komunikativní 

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 

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 

5. třída 

 

Poznej žánry Máte zmatek v 

literárních žánrech? 

Udělejte si v tom 

jednou provždy 

jasno. Naučíme se, 

jak od sebe rozlišit 

literární žánry a 

poznat je nejen 

podle ukázek textu, 

ale i ilustrací a 

dalších 

charakteristik. 

Detektivka, komiks, 

sci-fi? Teď už je 

určitě rozpoznáte 

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk a 

jeho svět Umění a 

kultura 

k učení 

komunikativní 

sociální a 

personální  

k řešení 

problémů 

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 

jazyk  

a jazyková 

komunikace 

člověk a jeho svět 

k učení 

komunikativní  

sociální a 

personální  



a opičky Žofky umění a kultura 

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 

 

Neotesánek Slušné chování je 

stále v módě. 

Beseda nás provede 

se základy etikety, 

naučí holky a 

kluky, jak se 

správně chovat ve 

škole, v tramvaji a 

na veřejných 

místech 

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk a 

jeho svět. 

Multikulturní výchova 

Osobnostní a sociální 

výchova 

k učení 

komunikativní 

Sociální  

a personální 

k řešení  

2. třída 

3. třída  

4. třída  

Kouzlo Vánoc Seznámení s 

křesťanskými 

svátky, lidové 

zvyky a tradice u 

nás i v zahraničí. 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Umění a kultura  

Člověk a jeho svět  

 

K učení 

komunikativní  

sociální 

                       a 

personální  

4. třída 

5. třída 
Dobrodružství 

v literatuře 

Seznámíme se s 

autory E. Štorchem, 

K. Mayem, J. 

Foglarem. 

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 

 

Neskutečné 

světy  

Co je to sci-fi a 

fantasy literatura? 

Svět fantasy 

Tolkiena, Lewise a 

Rowlingové. 

 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

 

k učení 

komunikativní 

sociální a 

personální 

5. třída 

6. třída 

7. třída 

Na stopě 

zločinu  

Pojďte s námi do 

světa napětí a 

moderní techniky – 

do světa 

jazyk a jazyková 

komunikace 

člověk a společnost 

umění a kultura 

k učení 

komunikativní 

sociální  

a personální 



kriminalistiky. 

Seznámíme se s 

nejlepšími 

detektivkami pro 

děti a mládež ( A. 

Lindgrenová, T. 

Brezina….) 

k řešení  

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 

První světová 

válka v 

literatuře 

1. světová válka v 

dílech světových a 

českých autorů 

(Remarque, 

Hemingway, 

Rolland, Vančura, 

Hašek, Langer) 

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk a 

společnost Umění a 

kultura Výchova k 

myšlení v evropských 

a globálních 

souvislostech 

k učení 

komunikativní 

sociální a 

personální 

občanské 

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 

8. třída 

9. třída 
TOP autoři 21. 

století 

Co teď stojí 

rozhodně za 

přečtení? Přijďte se 

seznámit s 

nejpopulárnějšími 

autory 21.století a 

poznat jejich 

tvorbu. 

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk a 

jeho svět Umění a 

kultura 

k učení 

komunikativní 

sociální a 

personální 

 

 


