NABÍDKA POŘADŮ pro školní rok 2021/2022
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
pobočka Bohunice, Lány 3
telefon: 547 211 746, e-mail: lany@kjm.cz
vedoucí pobočky: Roman Pospíšil
knihovník dětského oddělení: Eliška Skokanová
Vzdělávací programy jsou především založené na interakci a dialogu s použitím prvků
dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání.
Doba trvání besedy: 45 - 60 minut
Pozn.: témata i trvání besed se mohou aktuálně měnit po dohodě jednotlivých pedagogů s
vedoucím pobočky.
Určení

Název

Anotace

Vzdělávací oblasti

Klíčové kompetence

MŠ

Scénické čtení

Scénické čtení daného
příběhu. Čtení je
doprovázeno interaktivními
prvky, takže se do příběhu
zapojí i samotné děti.

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a ten druhý

Komunikativní

Dítě a společnost

Sociální a personální

Poznat barvu žlutou nebo
zelenou není žádná věda.
Ale co taková fialová? Víte,
jak vznikne, nebo co taková
barva umí?

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

K řešení problému

A, B, C ale jak je to dál?
S tím nám pomohou
zvířátka, která nám celou
abecedu představí
a společně s námi si ji
zopakují.

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

Komunikativní

Jazyk a jazyková
komunikace

Sociální a personální

Čtení se realizuje ve školce.

45 min.
MŠ
1. třída

Znáš se
s fialovou?

Komunikativní
Sociální a personální

45 min.
MŠ
1. třída

Abeceda se
zvířátky

45 min.
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Člověk a jeho svět

MŠ
1. třída

Tramvaj netroubí,
aneb o
dopravních
prostředcích

Auto, vlak, koloběžka. To
všechno jsou dopravní
prostředky Důležité je ale i
znát pravidla silničního
provozu. Dopravní značka
pro nás bude hračka!

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

Komunikativní

Dítě a svět

K řešení problémů

Jazyk a jazyková
komunikace

Sociální a personální

Jaké známe večerníčky?
Víme, kde bydlí Bob a
Bobek, proč přestal Fík růst,
nebo jak se jmenuje
kamarád Macha a
Šebestové?

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

Komunikativní

Jazyk a jazyková
komunikace

K řešení problémů

Člověk a jeho svět

45 min.
MŠ
1. třída

Kdo vám přeje
dobrou noc?

Poznáme večerníček podle
jeho znělky?

Sociální a personální

Člověk a jeho svět
Umění a kultura

45 min.
MŠ
1. třída

Byl jednou jeden
život

Vydejte se spolu s námi do
hlubin lidského těla –
nejdokonalejšího stroje na
světě. Poznáme jeho různé
částí, podíváme se, jak
dokáže bojovat s viry a jak
se o něj starat aby zůstalo
zdravé.

Dítě a jeho tělo

K učení

Dítě a jeho psychika

Komunikativní

Dítě a společnost

K řešení problémů

Jazyk a jazyková
komunikace

Sociální a personální

Poznejte s Dubánky čtvero
ročních období a odhalte
zvyky a tradice s nimi
spojené.

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

Komunikativní

Jazyk a jazyková
komunikace

K řešení problémů

Člověk a zdraví

45 min.
MŠ

Dubánčí rok

1. třída

Sociální a personální

Člověk a jeho svět
Umění a kultura

45 min.
MŠ
1. – 2.
třída

Vzhůru na
palubu!

45 min.
MŠ
1. – 2.
třída

Vánoční poselství

Vzhůru na palubu piráti!
Společně s kapitánem
Černovousem se vypravíme
na palubu pirátské lodi, kde
se seznámíme s jejím
každodenním životem.
Prožijeme nebezpečenství,
ale i veselé příhody, které
mohli tito vychytralí
cestovatelé prožít.

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a společnost

Komunikativní

Dítě a svět

K řešení problémů

Jazyk a jazyková
komunikace

Sociální a personální

Zima je tady a s ní i řada
předvánočních příběhů o
nejkouzelnějším a
nejvoňavějším období roku.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Umění a kultura

Sociální a personální

45 min.
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Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Umění a kultura

Komunikativní

MŠ
1. – 2.
třída

Velikonoce jsou
tady

O Velikonoční zábavu se
postará potrhlý zajíc, jehož
jediným úkolem je připravit
se řádně na tuto důležitou
událost roku.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Umění a kultura

Sociální a personální

Knihovna není jen budovou.
Je to místo s vlastní historií.
Představíme si knihovnu,
její služby a pravidla.
Podíváme se i na orientaci v
knihovně a knižním
katalogu. Zjistíte, jak
knihovna funguje a kdo
všechno v ní pracuje.

Dítě a jeho psychika

K učení

Dítě a ten druhý

Komunikativní

Jazyk a jazyková
komunikace

K řešení problémů

Beseda zaměřená na
životní prostředí. Jak třídit,
recyklovat a šetřit přírodní
zdroje si řekneme v rámci
besedy: Zachraň planetu.

Člověk a jeho svět

K učení

Člověk a příroda

Komunikativní

Environmentální
výchova

K řešení problémů

Slušně pozdravit, poprosit či
poděkovat není pro všechny
samozřejmostí. Své o tom ví
ty nejhorší děti na světě.
V jejich příbězích
nalezneme poučení a snad i
napravíme ty prohřešky
proti slušnému chování.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a společnost

K řešení problémů

Člověk a jeho svět

Sociální a personální

Formou hry a názorných
ukázek se žáci dozvědí o
různých literárních žánrech,
představíme si detektivní
žánr, pohádky, poezii či
komiks. Besedy lze
realizovat jako jednotlivé
žánry, nebo hromadně v
jedné lekci.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Umění a kultura

Sociální a personální

Komunikativní

45 min.
MŠ
1. – 9.
třída

Těšíme se do
knihovny

SŠ

Sociální a personální

Člověk a jeho svět

45 min.
1. - 5.

Zachraň planetu!

třída

Sociální a personální

45 min.
2. – 4.
třída

O slušném
chování, aneb
nejhorší děti na
světě

Komunikativní

Umění a kultura
Osobnostní a
sociální výchova

45 min.
2. – 5.
třída

Literární žánry:
detektivka,
pohádka, poezie,
komiks

45 min.
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Komunikativní

2. – 5.
třída

Vesmírné
dobrodružství

Co je to vesmír a jaká
tajemství skrývá? Proč
Země obíhá okolo Slunce a
v noci září Měsíc? Na
všechny tyto otázky a
mnohem více si povíme na
besedě o vesmíru.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Beseda pojednává o výrobě
knihy, jejím vzniku. Žáci se
naučí, jak se kniha vyrábí a
co vše je s výrobou knihy
spojené. Zároveň si vyrobí
vlastní knihu, kterou si
následovně mohou odnést
domů.

Člověk a jeho svět

K učení

Člověk a společnost

K řešení problémů

Dobrodružný výlet za
poznáním, kde že, se vzal
název města Brna, jak se
dostalo na brněnskou
radnici kolo od vozu a jak to
vlastně bylo s brněnským
drakem.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Informační doba přináší
netušené možnosti stejně
jako skryté hrozby. Jak žít
vedle technologií a nestát
se jejich otrokem? Jak se
vyznat v tom množství
informací a nepřijít o
schopnost rozlišit pravdu?
Komu nebo čemu můžu
věřit? Pojďme společně najít
odpovědi a žít chytře v sítí.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a společnost

Komunikativní

Čtení není nuda! Společně
se naučíme, jak správně
rozumět textu a budeme
rozvíjet čtenářskou
gramotnost. Program zle
realizovat jako volný cyklus.

Jazyk a jazyková
komunikace

Komunikativní

Člověk a příroda

45 min.
3. - 5.
třída

Vyrob si svoji
knihu

Umění a kultura

45 min
3. - 7.

Brněnské pověsti

třída

Komunikativní

Umění a kultura

45 min.
3. - 9.
třída

Chytře v síti

K řešení problémů
Sociální a personální

60 - 90
min.
4. - 7.
třída

Čtenářská dílna

90 min.
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K učení
Komunikativní
K řešení problémů

5. - 9.
třída

Děti se žlutou
hvězdou

60 - 90
min.
5. - 9.
třída

Jak to ruplo

Jaké byly osudy židovských
dětí a jejich rodin za druhé
světové války? Jaké
protižidovské vyhlášky a
nařízení platily v
Protektorátu Čechy a
Morava? K čemu vedla
nesnášenlivost vyvolaná
nenávistí k jiným rasám? To
a mnohem více se dozvíte
na programu, který je
inspirován knihami Hanin
kufřík a Princ se žlutou
hvězdou.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

K řešení problémů

Člověk a společnost

Sociální a personální

Zapátrejme a odhalme co
se dělo když to ruplo.
Navštívíme řadu míst v Brně
a rozluštíme záhadu
odehrávající se na pozadí
listopadu 1989.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a společnost

K řešení problémů

Osobnostní a
sociální výchova

Sociální a personální

Kultura je nepostradatelná
část našeho života. Povíme
si o tom, jak funguje divadlo,
jak se zpěváci stali
hvězdami nebo jak se točí
film.

Jazyk a jazyková
komunikace

K učení

Člověk a jeho svět

Komunikativní

Člověk a společnost

Sociální a personální

60 - 90
min.
6. – 9.
třída

60 - 90
min.

Hudba, film a
divadlo

Komunikativní

Osobnostní a
sociální výchova
Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech

Komunikativní

Výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech

K řešení problémů

Umění a kultura

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