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Příběh Pavlíka, který se jednoho den probudí a zjistí,
že je sám doma a je také sám na celém světě. Může si
tak dělat, co se mu zlíbí a má z toho opravdu velkou
radost. Vydrží mu ta radost a je dobré být úplně sám?
SIGSGAARD, Jens. Pavlík sám na světě.
1. vyd. V Praze: Albatros, 2014, 45 s.
ISBN 978-80-00-03657-1

Lukáš má báječného kamaráda. Není to kluk ani holčička, dokonce ani pes či kočička. Je to hodné strašidýlko Bubáček. Tentokrát oba kamarádi řeší záhadu
ztracených jízdních kol. Bubáčkovi totiž každou noc
zmizí krásné kolo, na kterém přes den drandí po Lukášově pokoji. Kdo krade kola? Na zloděje se musí
nastražit past…

13. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně
na podporu čtenářství u dětí prvních tříd
Milí rodiče,

KROLUPPEROVÁ, Daniela. Bubáček a Myšošlap
1. vyd. Praha: Albatros, 2013. 61 s.
ISBN 978-80-00-03255-9

vaše děti mají za sebou první školní den a jsou z nich malí školáci. Dříve
nebo později si budou chtít přečíst pěknou knížku, plnit domácí úkoly
nebo hledat informace na referát. Věříme, že ke škole patří také knihovna, do které vás tímto chceme pozvat.

Deset příběhů a dobrodružství žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka, kteří si vzájemně pomáhají, učí se překonávat strach a v obtížných situacích stojí při sobě.
Na tuto knížku volně navazují tyto tituly „Kvak a Žbluňk
se bojí rádi“ a „Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc“.

Na začátek školního roku jsme připravili již tradiční projekt Poprvé
do školy – Poprvé do knihovny, který probíhá nejen v Ústřední knihovně na Kobližné 4, ale i v Mahenově památníku a na dalších pobočkách
knihovny v jednotlivých městských částech. Od 1. 9. do 31. 10. 2015
nabízíme všem prvňáčkům registraci do knihovny zdarma. Stačí, když
společně přijdete do knihovny a vyřídíte svému dítěti průkazku.

LOBEL, Arnold. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
5. vyd. Praha: Albatros, 2007. 104 s.
ISBN 978-80-00-01876-8

Na všechny prvňáčky pak čeká 7. nebo 8. 10. 2015 slavnostní pasování na rytíře knih a čtenáře knihovny. Přesné datum a čas naleznete uvnitř programu. Kromě této slavnostní události je pro ně připraven
na vybraných provozech zajímavý doprovodný program – výtvarné dílny, soutěže, divadelní představení, výstavy apod. Nenechte si tedy ujít
tuto jedinečnou příležitost a staňte se společně se svými dětmi součástí
tohoto projektu.

Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje? To prvňák Kája
poznal, až když přišel s kamarády k paní Novákové
na návštěvu. Kája jí totiž pomáhá venčit - ovšem ne
psa, ale tři želvičky. Ten Novákovic přírůstek je drak.
Děti se ho ze začátku trochu bojí, brzy se však s drakem, ze kterého se nakonec vyklube leguán, spřátelí.
Ale jednoho dne leguán zmizí. A záchranná výprava
může začít.

Pro všechny děti ve věku 6–10 let je také v tomto období připravena
výtvarná soutěž „Můj kočičí hrdina“, která tematicky doplňuje letošní
výstavu „Domácí tygři“ v Ústřední knihovně.
Víme ale, že to není jen o prvním školním dnu a první návštěvě knihovny. Proto se děti mohou během celého školního roku zapojit do programů a soutěží, které jsme pro ně připravili - projekt Už jsem čtenář
- Knížka pro prvňáčka (Šňůrka plná písmenek), Noc s Andersenem,
divadelní představení v rámci Muzejní noci, Dětský den, Den pro
dětskou knihu, Vánoce v knihovně a mnohé další aktivity.

BŘEZINOVÁ, Ivona. F jako Fík
1. vyd. Praha: Albatros, 2012. 71 s.
ISBN 978-80-00-02970-2

Krtek a Myška mají velké plány. Je jaro, a to přece přilétají ptáci. Budou je pozorovat a pak o nich napíšou
knihu. Nápad je dobrý, ale jak udělat, aby ptáky nevyplašili? Co to dá přemýšlení, než na to přijdou. Ale
stojí to za to. Krtek a Myška se stanou aspoň na krátko
těmi nejlegračnějšími ptáky, které kdy svět viděl.

Těšíme se na vás.
Vaše Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Partneři projektu:

YEE, Wong Herbert. Myš a Krtek, opeření kamarádi
1. vyd. Praha: Albatros, 2013. 51 s.
ISBN 978-80-00-03111-8
Výstavy knih pro začínající čtenáře naleznete
na těchto provozech:

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing.
Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.
Projekt rovněž podpořily městské části, kde se uskuteční slavnostní
pasování.

•
•
•

Statutární město Brno finančně
podporuje Knihovnu Jiřího Mahena
v Brně, příspěvkovou organizaci.

Ústřední knihovna (Kobližná 4)
Jundrov (Veslařská 56)
Maloměřice (Selská 16)

•
•

Nový Lískovec (Oblá 75a)
Židenice (Stará osada 15)

1. 9. – 31. 10. 2015
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny

JUNDROV, VESLAŘSKÁ 56
tel.: 541 220 378, veslarska@kjm.cz

1. 9. – 31. 10. 2015
Můj kočičí hrdina
Výtvarná soutěž pro děti od 6 do 10 let. Podrobnosti a přihlášku naleznete na samostatných letáčcích.

1. – 30. 10. 2015
Kdo ví, odpoví – znalostní kvíz pro všechny prvňáčky

7. 10. 2015 / 14.00 – 18.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Černovice (Charbulova 38), Jundrov (Veslařská 56), Komárov (Černovická 2b), Komín (Vavřinecká 13), Maloměřice (Selská 16), Staré Brno,
„Na Křižovatce“ (Křížová 24), Vinohrady (Velkopavlovická 25)
8. 10. 2015 / 14.00 – 18.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Ústřední knihovna (Kobližná 4), Mahenův památník (Mahenova 8),
Bohunice (Lány 3), Bystrc (Vondrákova 15), Černá Pole (nám. SNP 33),
Kohoutovice (Libušina tř. 27), Královo Pole (Palackého 164), Lesná
(Haškova 4), Líšeň (Jírova 2), Nový Lískovec (Oblá 75a), Řečkovice (Kolaříkova 3), Slatina (Jihomoravské nám. 1), Starý Lískovec (Kurská 1),
Tuřany (Tuřanské nám. 1), Žabovřesky (Mozolky 52), Žebětín (Křivánkovo nám. 35) Židenice (Stará osada 15)

Doprovodný program

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA, KOBLIŽNÁ 4
tel.: 542 532 146, detske@kjm.cz
17. 9. – 31. 10. 2015
Domácí tygři – výstava obrázků dětí z Mateřské školy při Fakultní nemocnici Brno, Černopolní 9 a fotografií koček ředitelky školy PaedDr.
Jany Stěničkové. Vernisáž výstavy se uskuteční 17. 9. 2015 od 15.30.

KOHOUTOVICE, LIBUŠINA TŘ. 27
tel.: 547 382 893, libus@kjm.cz
5. - 8. 10. 2015 / v půjčovní době
Malujeme s písničkou – malování tematických obrázků k písničkám
KRÁLOVO POLE, PALACKÉHO 164
tel.: 549 259 234, palackeho@kjm.cz
5. – 9. 10. 2015 / v půjčovní době
Z pohádky do pohádky – Soutěže a hádanky s pohádkovými postavičkami

8. 10. 2015 / 14.00 – 18.00
Vyrob si svůj erb – výtvarná dílna
Líšeň, Jírova 2
tel.: 544 210 135, jirova@kjm.cz

NOVÝ LÍSKOVEC, OBLÁ 75A
tel.: 547 223 589, obla@kjm.cz

Příběh školního strašidla Radílka, který je o prázdninách ve škole sám a hrozně se nudí. Rozhodne se zahnat nudu tím, že zajde do knihovny a přečte všechny
detektivní knihy. Začne toužit být velkým detektivem.
Jeho přání se mu brzy splní, a to když se do školy
vloupe lupič a Radílek se rozhodne mu v krádeži zabránit. Volně navazuje na knihu Školní strašidlo.

STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 1
tel.: 547 355 630, kurska@kjm.cz

BYSTRC, VONDRÁKOVA 15
tel.: 546 221 726, vondrakova@kjm.cz
7. 10. 2015 / 14.00 – 17.00
Veselí prvňáčci – první čtení, soutěže, hádanky
ČERNÁ POLE, NÁM. SNP 33
tel.: 548 525 615, snp@kjm.cz
1. 9. – 9. 10. 2015
To nejlepší z Večerníčků – výstava knih z celé řady Večerníčků, které
byly během 50 let vysílány
5. 10. – 9. 10. 2015 / v půjčovní době
Křížovky a doplňovačky pro šikovné žáčky – zábavné úkoly pro začínající čtenáře

Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

Pojďte s Vašíkem a Tadeášem zažít velké dobrodružství pomocí kouzelné létající bedny. Společně s nimi
objedete celou zeměkouli a prozkoumáte všechny
kontinenty. Také se přesunete v čase a podíváte se
doby pravěku nebo navštívíte budoucnost.
MELOUNOVÁ, Ivanka. Cestování po světě
Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 71 s.
ISBN 978-80-247-3431-6

13. 10. 2015 / 16.30
Jak kočky pomáhají? – beseda s PaedDr. Janou Stěničkovou z chovatelské stanice siamaských a orientálních koček SIMON*CZ o tom, jak kočky
pomáhají při podpůrné léčbě dětí, seniorů a všech, kteří je potřebují.
Za účasti siamského kocoura jménem Sweet Dream of Simon, CZ, JW

8. 10. 2015 / 14.00 – 18.00
Pohádkové hádanky a úkoly, vyrábění záložek

DVOŘÁKOVÁ, Alžběta. Nanukova dobrodružství
Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 72 s.
ISBN 978-80-262-0494-7

5. – 8. 10. 2015 / v půjčovní době
Postavičky z Večerníčků – literární kvíz pro malé děti
Literární křížovka – pro starší děti
Vymaluj si záložku – výtvarná dílna

8. 10. 2014 / 14. 00 – 18.00
Oblíbení hrdinové z Večerníčků – kvíz pro začínající čtenáře

8. 10. 2015 / 14.00
Pohádkové představení divadla Koráb

Příběh malého štěněte Nanuka, který se i přes poraněnou tlapku vydává navštívit své psí prarodiče
za polární kruh. Při cestě zažije nejedno nebezpečné
dobrodružství, pozná také strach z neznámého světa,
ale najde si i nového kamaráda. Když se mu podaří
konečně dojít až na daleký sever, setkává se zde nejen
se svými prarodiči, ale také se svou malou paní a její
maminkou, které se vypravily ztracené stěně hledat.

LESNÁ, HAŠKOVA 4
tel.: 548 526 935, haskova@kjm.cz

8. 10. 2015 / 15.00 – 17.00
Obrázky a písmena – tvořívá dílna pro předškoláky i malé školáky,
připraveno s firmou Zábavné učení

MAHENŮV PAMÁTNÍK, MAHENOVA 8
tel.: 543 248 479, pamatnik@kjm.cz

KNIHY PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE

8. 10. 2014 / 16.00 – 18.00
Výtvarné tvoření a pohádkové úkoly pro prvňáčky
ŽABOVŘESKY, MOZOLKY 52
tel.: 549 259 853, mozolky@kjm.cz
8. 10. 2015 / 16.00 – 18.00
Výtvarné tvoření a vědomostní úkoly pro prvňáčky
ŽIDENICE, STARÁ OSADA 15
tel.: 545 240 403, osada@kjm.cz
6. 10. 2015 / 14.00 – 15.00
Vyrábíme rozvrh hodin – výtvarná dílna pro děti
Na podzimní program projektu Poprvé do školy - Poprvé do knihovny úzce navazují další aktivity, kterých se děti účastní se svými rodiči či
pedagogy, a které prohlubují jejich vztah ke knížkám a ke čtení. Od února do května 2016 se mohou děti zapojit do soutěže Šňůrka plná písmenek (pracovní listy si mohou prvňáčci vyzvednout v prosinci 2015).
Na konci školního roku obdrží děti při slavnostním aktu Klíčování symbolický klíč od všech knížek.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně získala za projekt prestižní ocenění
udělované Ministerstvem kultury ČR Knihovna roku 2004 v kategorii
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Školní detektiv
Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 62 s.
ISBN 978-80-7367-759-6.

První kniha série příběhů o veselém přemýšlivém
Péťovi. Péťa poprvé přespí u svého kamaráda Eliáše.
Dívají se na napínavý, hodně strašidelný film. Eliáš spí,
ale Péťa nemůže usnout. Eliášův pokoj mu ve tmě připadá jiný a neznámý. A neschovává se náhodou něco
hrozného za záclonou?
BRENCKERT, Eva. Péťa a kostlivec
1. vyd. Praha: Albatros, 2012. 29 s.
ISBN 978-80-00-02968-9

Hlavní hrdinka Anka uvádí čtenáře do třídy, kde se
dětem při psaní a počítání příliš nedaří. Mají pocit, že
jim někdo strká do ruky, a pak jednoho dne přijdou
na to, že mají ve třídě škodolibé strašidlo, které jim
všechny tyto potíže způsobuje. Co se školním strašidlem děti ve třídě i doma zažijí, to všechno mohou
sledovat malí čtenáři v této knížce prvního čtení.
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Školní strašidlo
Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 62 s.
ISBN 978-80-7367-597-4
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