
NABÍDKA POŘADŮ PRO MATEŘSKÉ  A ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Trvání: 30 – 45 minut (podle věku dětí) 
Kontakt: Knihovna J.Mahena, pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a 
              vedoucí: Hana Slámová 

Tel.: 778 428 657, e-mail: obla@kjm.cz 

Pořady mohou probíhat v dopoledních hodinách po předchozí dohodě s knihovnicí. 
 

 

určení název anotace 
vzdělávací oblasti 
průřezové téma 

klíčové 
kompetence 

 
MŠ 
1. třída 
 
 
 
 

Poznej tajemství 
knihovny 

První návštěva 
knihovny, hravé 
seznámení 
s prostředím dětského 
oddělení. Ukázky a 
předčítání z knížek 
pro předškoláky. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační a 
komunikační 
technologie 

K učení 
Komunikativní 

MŠ Těšíme se do školy 

Povídání o škole a 
školácích, čtení 
krátkých příběhů se 
školního prostředí. 
Hádanky a soutěže 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problémů 

MŠ 
 
Pohádky s krtkem 

Pohádkové postavičky 
Zdeňka Milera, 
ukázky knížek, četba 
krátkých příběhů, 
básničky, říkanky. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

MŠ 
1. třída 

Za zvířátky do 
pohádky 

Povídání o zvířatech, 
čtení kratších 
pohádek a příběhů se 
zvířecími hrdiny, 
ukázka obrázků 
v encyklopediích. 
Hádanky a soutěže. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

MŠ 
1. třída 

Až vyrostu, budu … 

Každý sní o tom, že 
bude třeba hasič, 
popelář, policista, 
doktor nebo baletka. 
Některá povolání si 
dnes představíme 

Dítě a společnost 
Dítě a jeho psychika 
Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět  

K učení 
K řešení 
problémů 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

 
MŠ 
1. třída  
2. třída 

Dávej pozor! 

Auto, vlak, kolo, 
autobus – chodci. 
Pro každého člena 
silničního provozu je 
nezbytností, aby znal 
dobře jeho pravidla. 
Dopravní značka pro 
nás bude hračka! 

Dítě a jeho psychika 
Dítě a společnost 
Dítě a svět Jazyk a 
jazyková komunikace 
Člověk a jeho svět 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

MŠ 
1. třída 
2. třída 
3. třída 

Čtvero ročních 
období 

Povídání o kouzlech 
ročních období, čtení 
krátkých příběhů, 
povídání o zvycích, 
které se váží 
k jednotlivým ročním 
obdobím. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

 
1. třída 
2. třída 
 

Pohádky 
z večerníčků 

Pohádkové čtení, 
hraní a povídání, 
soutěže. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

2. třída 
3. třída 

Ferda Mravenec a 
jeho kamarádi 

Povídání o Ferdovi, 
mravencích a dalších 
postavičkách 
O.Sekory 
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 
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určení název anotace vzdělávací oblasti 
klíčové 

kompetence 

2. třída 
3. třída 
4. třída 

Cesta do knihovny 

Seznámení dětí 
s možností 
navštěvovat knihovnu, 
jak zacházet 
s knihami, vznik knihy, 
exkurze. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační a 
komunikační 
technologie 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problému 

2. třída 
3. třída 

 
Mluvící zvířata 
 
J. Čapek, V. Čtvrtek,  
J. Lada, Z. Miler,         
O. Sekora, F. Nepil,    
M. Macourek,              
M. Kratochvíl 
 

Poznejte kouzelný 
zvířecí svět, kde 
zvířata promlouvají ke 
svým čtenářům. 
Vyberte si jednotlivé 
autory, nebo celý 
cyklus besed 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 
K řešení 
problému 

1. třída 
2. třída 

 
Čarodějnické 
pohádky 
 

Setkání s pohádkami, 
tentokrát na 
čarodějnické téma. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

2. třída 
3. třída 

Pohádkové 
cestování světem 

Seznámení 
s pohádkami z cizích 
zemí a životem dětí 

ve světě. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět. 

Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

Sociální a 
personální 

 
2. třída 
3. třída 
4. třída 
 

Kamarádka knížka 

Seznámení se 
zajímavými knížkami 
pro začínající čtenáře 
spojené se čtením 
krátkých ukázek. 
Aktuální výběr ze 
současné produkce. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

 
2. třída 
3. třída 
4. třída 
 

Putování za 
pohádkou 

Česká klasická a 
moderní pohádka.  
Úkoly, hry a kvízy 
s náměty ze známých 
pohádek 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problému 

 
2. třída 
3. třída 
4. třída 

Kdo maluje 
pohádky 

Seznámení 
s nejznámějšími 
ilustrátory dětských 
knih, ilustrace 
k přečtenému textu, 
ukázky knih 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

2 třída 
3. třída 
4. třída 

 
 
Dětské příběhy 
 
 

Příběhy, které 
prožívají děti 
v knihách známých 
autorů. 

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 

Velikonoce 
Povídání a čtení o 
jaru a velikonočních 
zvycích 

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 
 

Vánoce 

Povídání a čtení o 
zimě, vánočních 
zvycích a o tom, jak 
vánoce prožívají 
známé postavičky 
z dětských knih. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

3. třída 
4. třída 
5. třída 
6. třída 

Říkejme si přísloví 
Známá česká přísloví 
a co vlastně 
znamenají 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální  

3. třída 
4. třída 
5. třída 

Život v pravěku 
Vyprávění a ukázky 
knih o životě 
pravěkých lovců 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

 

 

 



 

 

určení název anotace vzdělávací oblasti 
klíčové 

kompetence 

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 

3. třída 
4. třída 
5. třída 
 

Bajky 

Zvířata mluví jako lidé 
a mají lidské 
vlastnosti. 
Seznámíme se 
s autory bajek, 
četba ukázek. 

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

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problému 
Sociální 
a personální 

4. třída 
5. třída 
6. třída 

Slon v porcelánu 
Povídání o tom, že 
správné chování je 
stále žádané 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

3. třída 
4. třída 
5. třída 

Pověsti z Brna 
Brněnské pověsti, 
historie Brna 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
Osobnostní a sociální 
výchova 

K učení 
Komunikativní 
Sociální a 
personální 

 
5. třída 
6. třída 
7. třída 
8. třída 
9. třída 
 

Cesta k informacím 

Seznámení 
s knihovnou, 
nabízenými službami, 
práce s novým on-line 
katalogem Carmen. 
Samostatná práce 
s informacemi. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Informační a 
komunikační 
technologie 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problému 

 
4. třída 
5. třída 
6. třída 

 

Dobrodružství v 
literatuře 

Seznámení 
s dobrodružnou 

literaturou. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a jeho svět 

Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

K řešení 
problému 

 
6. třída 
7. třída 
8. třída 
9. třída 
 

Brněnské osobnosti 
Významné osobnosti 
našeho města a ulice 
nesoucí jejich jména. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Člověk a společnost 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 
K řešení 
problému 
Sociální a 
personální 

 


