
 

 

NABÍDKA PROGRAMŮ 

 
Knihovny města Olomouce – POBOČKY BRNĚNSKÁ 

Brněnská 80-82 

 

pro školní rok 2021/2022 

 

 
 

Rádi bychom vám představili nabídku vzdělávacích programů pro žáky MŠ, ZŠ, 

gymnázií, ale i pro družiny, kroužky, dětské domovy, domovy mládeže a různé 

zájmové skupiny. V programech se zaměřujeme na rozvíjení znalostí a dovedností, 

snažíme se děti naučit vzájemné komunikaci, spolupráci, vyjadřování svých názorů  

a schopnosti diskutovat o nich. Našim důležitým cílem je podporování čtenářské 

gramotnosti a kritického přístupu ke zjištěným informacím.  

 

 

Programy se konají v úterý, středu a pátek dopoledne a jsou zdarma. Odpolední 

programy je třeba domluvit s předstihem. 

Délku pořadu lze po dohodě upravit. 

Konkrétní termín programu je třeba předem objednat. 

Telefon: 731 611 842  

E-mail: brnenska@kmol.cz 

 

 

Těším se na spolupráci, 

s přátelským pozdravem  

Hana Effenbergerová 
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Tematické besedy pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové 

kompetence 
 

 

1. - 9. třída 

 

45 minut 

 

 

Poprvé  

v knihovně 

Vysvětlíme, jak 

knihovna funguje, dle 

čeho knihy řadíme a 

necháme děti 
nahlédnout do 
oblíbených knih. 
 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

 

1. – 9. třída 

 

30-45 min. 

 
 

Čtenářský 

kroužek 

Nabízíme možnost 

pravidelných návštěv 

knihovny, kdy si děti 

čtou, učí se vyhledávat 

knihy v on-line 

katalogu, učí se 

orientovat v literatuře a 

prohlubují vztah ke 

knihám. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

K učení 

Komunikativní 

 

 

1. – 2. třída 

 

45 min. 

 

Novinka 

 

Knihožrouti 

Prostřednictvím knihy 

Kláry Smolíkové si 

zábavnou formou 

představíme pojmy 

spojené se čtenářstvím 

a čtenářskou 

gramotností. 

 

Jazyk a jazyková 
komunikace 
Umění a kultura 

K učení 
Komunikativní 

 

1. – 2. třída 

 

45-60 min. 

 

Novinka 

 

 

Vanda a Eda 

v onlajn světě 

 

 

1. část 

Děti se na příbězích 

Vandy a Edy zamyslí 

nad problémy, které je 

mohou v životě potkat: 

 

• Závislost na mobilu 

• Onlajn kamarád 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

K řešení problémů 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

Občanské 

 

1. – 2. třída 

 

45-60 min. 

 

Novinka 

 

 

Vanda a Eda 

v onlajn světě 

 

 

2. část 

 

• Legrační fotka 

• Neoblíbená 

spolužačka 

 

Člověk a jeho svět 

Člověk a společnost 

K řešení problémů 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

Občanské 

 

 

1. – 5. třída  

 

45 min. 

 

 

 

Třídíme a 

recyklujeme 

S dětmi probereme proč 

třídíme odpad, kam 

jaký odpad vyhodit a 

k čemu je recyklace. 

Dítě a svět 

Člověk a jeho svět 

K učení 

K řešení problémů 

Komunikativní 

Občanské 



 Novinka 
 

 

1. – 4. třída 

 

45-60 minut 

 

Jaro je tu 

Povídání o proměnách 

přírody, zvycích  

a obyčejích se 

zaměřením  

na Velikonoce. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

 

 

2. – 4. třída 

 

45-60 minut 

 

Poezie hravě 

Pohrajeme si s 

básničkami Jiřího 

Žáčka a nakoukneme  

i do současné poezie 

pro děti. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

K učení 

Komunikativní 

 

 

2. – 5. třída 

 

 

45 minut 

 

 

Naši ilustrátoři 

Od nejznámějších 

ilustrátorů dětských 

knih až po ty současné. 

Umění a kultura 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

K učení 

 

 

2. – 5. třída 

 

60 minut 

 

Adventní doba  

a Vánoce 

Významné dny, zvyky a 

obyčeje. Děti také zjistí, 

kdo nosí dárky ve světě. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Umění a kultura 

K učení 

Komunikativní 

 

 

3. – 5. třída 

 

60 minut 

 

 

 

Babička 

drsňačka 

 

Komik, herec a 

spisovatel DAVID 

WALLIAMS a jeho 

úspěšné knihy pro 

mládež. 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

K učení 

Komunikativní 

 

 

 

3. – 5. třída 

 

60 minut 

 

Smějeme se rádi 

Od vtipu, přes básničku 

po krátkou prózu se 

prosmějeme celou 

besedou. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

 

 

 

 

 

3. – 5. třída 

 

60 minut 

 

 

Kouzla, čáry, 

magie 

Existovaly skutečně 

čarodějnice? Od 

šamanů a čarodějnic po 

moderní magii. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

 

3. – 7. třída 

 

60 – 90 minut 

 

 

Čtení není nuda 

 

(lze připravit na 

konkrétní žánr či 

téma) 

Přijďte si číst do 

knihovny! 

 

Společné čtení  

a diskutování  

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Další vzdělávací 

oblasti dle zvoleného 

tématu 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 



o knihách prohlubuje 

porozumění textu  

a rozvíjí čtenářskou 

gramotnost. 

 

 

4. – 6. třída 

 
 

60 – 90 minut 

 

Komiks hravě 

Stručně dějiny komiksu, 

základní tipy, jak 

komiks vytvořit a 

ověříme znalosti  

z komiksových příběhů. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Informační a 

komunikační 

technologie 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

 

4. – 7. třída 

 

60 minut 

 

 

Internetem 

bezpečně 

O tom, jak se chránit 

na internetu, jak si 

vytvořit bezpečné heslo 

a dotkneme se i 

kyberšikany, sextingu  

a kybergroomingu. 

 

 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Člověk a společnost 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

Občanské 

 

4. – 9. třída 

 

60 minut 

 

 

Zdeněk Burian  

- Malíř 

ztraceného času 

O životě a uměleckém 

nadání výtvarníka 

Zdeňka Buriana. 

 

 

 

 

Umění a kultura 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

 

K učení 

 

 

6. – 9. třída 

 

60 minut 

 

(Ne)Bezpečný 

internet 

Podrobněji se 

podíváme na 

kyberstalking, 

kybergrooming  

a sexting. 

 

 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Člověk a společnost 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

Občanské 

 

7. – 9. třída 

 

60 minut 

 

Holky na 

vodítku 

Drogová závislost, 

gamblerství, anorexie 

a bulimie v příbězích 

Ivony Březinové. 

 

 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a zdraví 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a 

personální 

 

7. – 9. třída 

 

60 minut 

 

Sekty 
Jsou sekty opravdu tak 

nebezpečné? Jak je 

poznáme? Na mnoho 

dalších otázek 

odpovíme v našem 

programu se 

zaměřením na 

nejznámější sekty  

u nás. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a společnost 

K učení 

Komunikativní 

Sociální a 

personální 

Občanské 

 


