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MŠ 

 Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Čtení pohádek, vyprávění, kreslení pohádkových bytostí 

MOJE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKA 

Povídání o oblíbených knížkách, kdo nám nejvíc čte, co nás zajímá, 

ilustrujeme sami svou oblíbenou knížku, už bychom si rádi něco 

sami přečetli 

PTAČÍ ZPÍVÁNÍ 

Poznáváme hlasy ptáků, poznáváme jednotlivé pěvce, jak je 

rozlišit?, některé si nakreslíme a povíme si o nich víc 

MOJE MAMINKA 

V květnu mají všechny maminky svátek, jaká je naše maminka, kde 

pracuje, povíme si o jejich starostech o nás, o tom, co všechno pro 

nás dělá, jak je máme rádi, namalujeme nebo vyrobíme jí přáníčko 

k  svátku 

 

 



KNÍŽKA PRO LUCINKU 

Práce s knížkou, pohybové hry, chování na silnici, kde pracuje 

tatínek (dědeček, strýc), co jedí zvířátka, nakreslíme obrázek 

DĚTI Z CELÉHO SVĚTA 

Povídání o dětech, jaké jsou, kde si hrají, s čím si nejraději hrají, jak 

si hrají děti jinde ve světě, máme se dobře?, co nás nejvíc baví, na 

co se těšíme 

 

 

ZŠ I. STUPEŇ 

HRAJEME SI SE SLOVY 

Hra na básníka - vymýšlení jednoduchých rýmů, spojování slov, 

hledání ukrytých slov, zdrobněliny, co udělá háček nebo čárka se 

slovy, hádanky, práce s knihou, práce ve skupinách 

Pro 1 – 2. třídu 

 

OD KAMENE KE KNÍŽCE – CESTA KNIHY 

Staré typy písma- ukázky, vynález knihtisku, jak vzniká kniha, kdo se 

podílí na vzniku knihy, největší a nejmenší kniha na světě, 

závěrečný test a křížovka 

Pro 4.- 5.třídu 

 

 



SLAVNÁ DOBRODRUŽSTVÍ BAJKY 

Povídání o zvířátkách, proč je máme rádi, rozdíl mezi pohádkami, 

příběhy o zvířátkách a bajkami, kdo byl Ezop, práce ve skupinách, 

čtení bajky, kreslení zvířátek, vlastnosti zvířat, křížovka 

Pro 3. třídy 

 

KOČKOPES KVÍDO A JEHO KAMARÁDI 

Seznámení s knihami Miloše Kratochvíla, práce s knihou, práce ve 

skupinách, malování ilustrace ke knížce, ze které jsme četli, kvízy 

Pro 2. třídy 

 

NEOTESÁNEK – SLUŠNÉ CHOVÁNÍ 

Co je to slušné chování, umíme se slušně chovat? – ve škole, 

v obchodě, v autobusu, ve vlaku, umíme stolovat?, jak to děláme 

doma?, kdo má přednost?, je důležité zdravit?, umíš se představit?, 

co je etiketa 

Pro 1. – 5.třídu 

 

NA STOPĚ ZLOČINU 

Fiktivní zločin, který se stal ve zdejší knihovně, na základě indicií je 

třeba najít a usvědčit pachatele, seznámení se s vyšetřovacími 

metodami, práce ve skupinách 

Pro 4. – 5.třídu 

 



Prvňáčci, zapojení do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka“ mají již naplánované návštěvy knihovny v lednu až 

dubnu, moc se na ně těšíme. Na začátku června bude pasování na 

čtenáře. 

 

ZŠ – II. STUPEŇ 

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 

Pojmy - autorské právo, ochranná známka, duševní vlastnictví. Proč 

je bibliografická citace důležitá a kde ji budeme potřebovat, 

podléhají informace z internetu tzv. autorskému právu? Práce 

s knihou, práce ve skupinách 

Pro 8. – 9.třídy 

 

VELKÝ PŘÍBĚH KNIHY 

Cesta od papyrových svitků ke knihám, vznik a vývoj písma, vynález 

knihtisku, jak vzniká kniha, co je to knižní vazba, knižní hřbet, 

předsádka, obsah, rejstřík, ořízka apod.? Práce ve skupinách 

Pro 6. – 9.třídy 

 

VYŠŠÍ PRINCIP - JAN DRDA 

Povídání o slavné povídce, jak bychom se zachovali, co je v životě 

důležité, proč se stále vracíme do historie a debatujeme o starých 

událostech? 

Pro 8. – 9.třídy 



 

PRŮVODCE CIZÍMI SVĚTY 

Seznámení se základy literárního žánru scifi a fantasy a s jejími 

nejznámějšími autory 

Pro 7. – 9. třídy 

 

POEZIE. OHROŽENÝ DRUH? 

Zdá se vám, že vaši žáci příliš neholdují poezii? Ukážeme si, že 

básničky a básníci, to není žádná nuda 

Pro 5 – 6. třídy 

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Kniha Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk, satira a nejen humor, 1. 

světová válka, zbraně, včetně zbraní hromadného ničení, co se dělo 

doma? Jaké bylo zásobování potravin? Práce ve skupinách. 

Pro 8.- 9.třídy 

 

Další aktuální témata jsou možná po dohodě, nejméně 14 dní 

předem. 

 

Každý program trvá cca 45 minut 

V případě zájmu se hlaste na adrese: zrckova@knihovnalysa.cz , 

nebo na tel. čísle 325 551 255 do 22. ledna 2016 

mailto:zrckova@knihovnalysa.cz

