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Čas: 1 vyučovací hodina,
obsah je přizpůsobený věku dětí.

Seznámení s knihovnou
MŠ, 1. ročník ZŠ
Co v knihovně najdete? Jaké knížky jsou
právě pro mne? Mohu chodit do knihovny,
i když neumím číst?

Známé postavičky z večerníčků
MŠ, 1. ročník ZŠ
Znáte večerníčky? Jaké máte nejraději
a najdete obrázky z večerníčků v naší
knihovně?

Setkání s…
MŠ, 1. ročník ZŠ
O. Sekora, J. Lada, Z. Miler, V. Čtvrtek,
K. Čapek – povídání o autorech, knížkách
a postavičkách z oblíbených dětských
knížek pro nejmenší.
Poezií V. Sládka, F. Hrubína, J. Skácela
a J. Žáčka.

O domácích zvířátkách (psi,
kočky, rybičky, ptáčci ....)
MŠ, 1. stupeň ZŠ
Co všechno můžeme chovat doma, jak
se o zvířátka starat, jaké jim obstarat
krmení. Děti mohou přinést obrázek svého
domácího mazlíčka. Ukázka knih, které
se vztahují k péči o zvířátka.

Příroda v ročních obdobích –
besedy podle aktuálního ročního
období
MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ
Jaká je příroda, co kvete, roste, dozrává?
Jaké sporty můžeme provozovat, na jaké
svátky se těšit a jak je slavit? To vše
v besedách o ročních obdobích – Jaro, Léto,
Podzim a Zima.

Vánoce a Velikonoce
MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ
Lidové zvyky a obyčeje, původ svátků
(slavení slunovratu, později křesťanské
svátky – Vánoce; svátky jara – Velikonoce,
kdy se slaví), které svátky jsou pohyblivé
(Velikonoce) a které jsou pevně stanovené
(Vánoce).

Lidové a autorské pohádky
1. stupeň ZŠ
B. Němcová, K. J. Erben, F. Hrubín a o tom,
jaké knížky jsou nejoblíbenější u dětí, co je
to ilustrace a jak ovlivní výběr knížek.

Spisovatelé a knihy pro děti
1. stupeň ZŠ
Život a dílo A. Lindgrenová, E. Štorch,
M. Macourek, V. Cibula, E. Petiška.

Seznámení s knihovnou.
Knihovna jako zdroj informací.
1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ
Jaké knížky najdu v knihovně, jak jsou
knihy v knihovně uspořádané, jak snadno
a rychle najít to, co hledám. Jak se do
knihovny přihlásit.

České a světové osobnosti
2. stupeň ZŠ, SŠ
Kde a jak hledat informace o spisovatelích,
lékařích, vědcích apod.,

Žižkov
2. stupeň ZŠ, SŠ
Historie, památky, kostely a významné
osobnosti Žižkova.

Spisovatelé a knihy pro děti
a mládež
2. stupeň ZŠ, SŠ
Setkání s různými literárními žánry
a knihami doporučené četby.
Další témata dle domluvy.

Těšíme se na vás!

