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NABÍDKA POŘADŮ pro školní rok 2022/2023 
 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 
Pobočka Ořešín, U zvoničky 4 
 739 624 107, e-mail:oresin@kjm.cz 
Knihovnice: Hegerová Hana 
 
Pořady jsou především založené na interakci a dialogu s použitím prvků                      
dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání, mají za úkol 
dětem přiblížit svět knih a pomoci jim orientovat se v něm. Doba trvání pořadu: 
30 – 45 minut. Pořady mohou probíhat v pondělí v dopoledních hodinách po 
domluvě s knihovnicí. 
 

Pozn.: Témata i trvání pořadů se mohou aktuálně měnit po dohodě jednotlivých 
pedagogů s pracovnicí pobočky. 
 
 

Pořady dětem pomohou v poznávání knihovny, orientaci ve fondu, práci 
s katalogem a vyhledávání informací v knihách. 
 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblast 

Klíčové                      
kompetence 

MŠ 
1. tř. 

Poprvé do kni-
hovny 
-první návštěva  
v knihovně 

První seznámení 
dětí s knihovnou, 
jak se chovat ke 
knížkám.Pravidla 
v knihovně.          

Jazyk                             
a jazyková 
komunikace 
Informační a 
komunikační 
technologie 

K učení 
Komunikativní 
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MŠ 
1. tř. 

Dobrodružství 
opičky Rozár-
ky                   

Hravé seznámení 
s prostředím knihov-
ny.Ukázky knih, čte-
ní,hádanky a říkadla. 

Jazyk                               
a jazyková 
komunikace 
 

K učení 
Komunikativní 
Pracovní 

MŠ 
1. tř. 

Známé dvoji-
ce 

Ve dvou se to lépe 
táhne.Pojďte se se-
známit s Patem a Ma-
tem, Křemílkem a 
Vochomůrkou a dal-
šími.Hádanky. 

Jazyk                        
a jazyková 
komunikace 
Člověk                      
a jeho svět 
Umění                          
a kultura 
                 

K učení  
Komunikativní 

MŠ. 
1. tř. 
2.tř. 

Vezmi žlutou 
tužku, nama-
luj hrušku 

Kdo je ilustrá-
tor?Nejznámější ilu-
strátoři Josef Lada, 
Ondřej Sekora, Jiří 
Trnka a další. Soutěž. 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a společ-
nost                 
 

K učení  
Komunikativní 
Sociální a per-
sonální 

MŠ 
1.tř. 
2.tř. 

Vánoce Advent, křesťanské 
svátky, seznámení 
s lidovými zvyky a 
tradicemi, vánoční 
kvíz. 

Jazyk                           
a jazyková 
komunikace 
Člověk                          
a společ-
nost 
                       
 

K učení  
Komunikativní 
K řešení pro-
blémů 

 
 
 
 
 
 

Název Anotace Vzdělávací 
oblast 

Klíčové                      
kompetence 

Veselé veli-
konoce 

Vyprávění o 
smyslu velikonoc, 
lidových obyčejů 

Jazyk                     
a jazyková                
komunikace 

K učení  
Komunikativní 
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a zvyků, veliko-
noční kvíz. 

Člověk                           
a jeho svět 
Umění                           
a kultura 

Čtvero roč-
ních období 

Povídání o jed-
notlivých obdo-
bích, zvycích, 
které se k nim 
vztahují. 

Jazyk                            
a jazyková                            
komunikace 
Člověk                              
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
Sociální a per-
sonální 

Zvířátka na 
jaře a v zimě 

Zajímavé povídá-
ní o zvířátkách, 
které žijí v přírodě 
kolem nás. Sou-
těž.. 

Jazyk                            
a jazyková                
komunikace 
Člověk                          
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
Sociální a  
personální 

Cesta k in-
formacím 

Orientace 
v knihovně, jejich 
službách a pravi-
dlech. Práce 
s katalogem. 
Samostatná prá-
ce s informacemi. 
 

Jazyk                            
a jazyková                
komunikace 
Člověk                          
a jeho svět 
Umění a 
kultura 

K učení  
Komunikativní 
K řešení  
problémů 

 


