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MŠ 2015/2016 

I. stupeň 

Večerníček slaví 50 let – jaké známe večerníčky a výtvarné techniky, jaký je 

nejstarší večerníček, večerníčková kniha – čtení. První až třetí třída výroba 

papírové čepice + malování. Čtvrtá až pátá třída večerníčkový vědomostní kvíz. 

 

Neotesánek – je slušné chování stále v módě? Jak se chováme v různých 

situacích, čtení, hraní scének -  práce ve skupinkách 

 

Ilustrátoři 1 – seznámení s některými českými ilustrátory a jejich tvorbou, 

oblíbená ilustrovaná knížka, ilustrace postavy, práce ve skupinkách 

Poznáváme knihovnu – seznámení prvňáčků s Městskou knihovnou, jak vzniká 

knížka, co všechno se dá v knihovně najít a půjčit.  

 

Prvňáčci se mohou, tak jako v loňském roce, zapojit do projektu „Už jsem čtenář 

– Knížka pro prvňáčka“. Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti. 

Knihovna si pro přihlášené třídy prvňáčků připraví minimálně tři návštěvy 

knihovny (společná čtení, besedy s tvůrci knih apod.). Návštěvy knihovny se 

uskuteční od ledna do dubna 2016.  Odměnou bude opět knížka, původní česká 

novinka, která bude vydána pouze pro tento účel. Tuto knížku nebude možné na 

běžném trhu další tři roky zakoupit. Knížku předáváme prvňáčkům při 

slavnostním pasování v knihovně během června. 

  



 

II. stupeň 

Vystěhování – konec II. světové války (prožitková hodina na téma: Násilné 

vystěhování obyvatel během II. světové války - regionální oblast). Práce 

s informacemi, zvuky života za války, práce ve skupinkách 

 

Biblické příběhy – rčení a pojmy ze Starého zákona, příběhy z Bible, umělecká 

díla inspirovaná Biblí, práce ve skupinkách 

 

Ilustrátoři 2 – seznámení s některými českými ilustrátory a jejich tvorbou, proč 

jsou v knížce ilustrace, vyhledávání informací, práce ve skupinkách 

 

Horory – hororová literární tvorba, základní charakteristika hororů,  dopisování 

hororového pokračování děje ve skupinkách. 

 

MŠ – předškolní děti 

Lucinka a svět kolem ní – práce s knihou a plnění tematických úkolů, co se děje 

kolem nás, poznáváme, komunikujeme 

 

Pravidelná měsíční pásma na daná témata, (Ahoj Podzimáčku!, Listí padá - 

poletuje, Mikuláš ztratil plášť, Tři králové, Z pohádky do pohádky, Moje 

nejmilejší knížka, Ptačí zpívání, Moje maminko, Děti z celého světa). Jiná témata 

jsou po domluvě možná.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Termíny je potřeba domluvit minimálně měsíc předem, kvůli přípravě a zajištění 

vypůjčených knih do programu. Program trvá cca 45 minut. 

Další aktuální témata po dohodě možná. 

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ NABÍDKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ JSOU PRO 

DĚTI ZDARMA!!!!! 

V případě zájmu se hlaste na adrese: info@knihovnalysa.cz, nebo tel: 

325 551 255 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

V tomto školním roce máme možnost pozvat do knihovny spisovatelku Jitku 

Vítovou a spisovatele Marka Kerlese. Jedná se o besedy s autory vhodné pro 

první stupeň ZŠ. 

Beseda paní Vítové se tentokrát zabývá nejenom vodní hmyzem, ale podrobněji 

též dětem na příkladech vysvětlí, jak je důležitá práce grafika a jakou roli hraje 

při výrobě knihy. Nebude chybět vyprávění o hlavních hrdinech a samozřejmě i 

autorské čtení.  

Pan Marek Kerles je autorem knížek pro děti, které jsou zpracované genetickou 

metodou čtení. 

Poplatek za besedy činí 30,- Kč za dítě, jedna beseda je max. pro 30 dětí. Za 

jedno dopoledne jsou možné až 3 besedy. 

Pokud byste měli zájem o některou ze dvou nabídek, tak se, prosím, ozvěte a 

domluvíme termín. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi 

Vaše Městská knihovna  

mailto:info@knihovnalysa.cz

