
NABÍDKA BESED A KNIHOVNICKÝCH LEKCÍ 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ SE 

SKŘÍTKEM KNIHOMÍLKEM
Beseda určena pro 1. třídy - viz. odstavec výše "Prvňáčci"

KNIHOVNICKÉ LEKCE                       

PRO ŽÁKY 

Seznámení s knihovnou a základními pojmy, přehled 

možností a pravidel půjčování knih a časopisů...

HRAJTE SI S NÁMI DĚTIČKY 

S VESELÝMI SLOVÍČKY
Hry, hádanky a kvízy pro malé čtenáře

VEČERNÍČEK Představení nejznámějších českých večerníčkových postav

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI                                   

A KOČIČČE
Beseda k oblíbené knize Josefa Čapka

KLASICKÉ POHÁDKY 
Powerpointová prezentace o klasických pohádkách. 

Ukázky    z českých i světových pohádek

MODERNÍ POHÁDKY
Powerpointová prezentace o moderních pohádkách                     

s ukázkami z knih českých i světových autorů

EXOTICKÉ POHÁDKY 
Powerpointová prezentace o cizokrajných pohádkách 

(Afrika, Austrálie, Asie…). Práce se slepou mapou

 pro Základní školy 2021/2022

Šrámkova 4, Opava 5, tel: 553 821 702, 721 884 130                

e-mail: katerinky@okpb.cz, www.kpbo.cz

Knihovna Petra Bezruče v Opavě- pobočka Kateřinky

1. stupeň

Prvňáčci

1. Seznamovací povídání o knihovně (září/říjen) – Seznámení s prostory knihovny se skřítem 

Knihomílkem. Čtení pohádky, hry.

2. Knihovnická lekce (únor/duben) – Povídání o knihovně a pravidlech půjčování v knihovně. 

3. Slavnostní pasování čtenářů (květen/červen). Rozdání dárkových poukazů do knihovny.

4. Hravá hodinka se skřítkem Knihomílkem (květen/červen – po pasování). Možnost vypůjčit si svou 

první knihu pro děti, které si již vyřídily průkazku. Čtení z knihy, hry, úkoly. 



„MY JSME ŽÁCI 3. B…“    
Miloš Macourek - Adolf Born                                                   

a jejich Mach a Šebestová…

BOJÍTE SE RÁDI?
Nadpřirozené bytosti z českých pohádek, povídání o 

strachu kolem nás

SKŘÍTCI KOLEM NÁS
Powerpointová prezentace - ukázka skřítků domácích, 

lučních, lesních, pohádkových apod.

DETEKTIVKY

Beseda věnovaná literatuře s detektivní tématikou 

doplněná o ukázky z knih.Vysvětlení pojmu detektivka, 

krimi, thriller spolu s praktickou ukázkou z oboru 

kriminalistiky

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA Nejznámější autoři světové i české dobrodružné literatury

STEZKAMI LOVCŮ MAMUTŮ
Beseda s projekcí seznamující děti s historickým vývojem 

člověka od pravěkých lovců po současnost

POVÍDÁNÍ O ČESKÝCH BÁJÍCH 

A POVĚSTECH

Powerpointová prezentace o pověstech dávných časů 

(praotec Čech, Bivoj, Libuše...)

STARÉ ŘECKÉ BÁJE                                        

A POVĚSTI

Powerpointová prezentace o bájných hrdinech starověkého 

Řecka. Společné čtení

OPAVSKÉ POVĚSTI
Powerpointová prezentace opavských pověstí, výroba 

prostorového leporela

VYZNÁTE SE 

V ENCYKLOPEDIÍCH?

Vysvětlení pojmu naučná  literatura. Úkoly a hry pro 

osvojení si pravidel vyhledávání v encyklopediích a 

slovnících 

KDO JE KDO V KNIZE?
Autor? Ilustrátor? Nakladatel? Práce s knihou a následné 

vyhledávání knih v regále

ILUSTRÁTOŘI
Vyprávění o životě a díle známých českých ilustrátorů 

dětských knih, zábavné úkoly pro děti

PŘÍBĚH V BUBLINÁCH Komiks v literatuře, kvíz se Čtyřlístkem



ASTRID LINDGRENOVÁ
Powerpointová prezentace o životě a dílech spisovatelky, 

ukázky

VESELÉ ČTENÍ O SLUŠNÉM 

CHOVÁNÍ

Co je to slušné chování, etiketa? Čtení příběhů z knih 

českých autorů, úkoly…

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY MALÝCH 

ŠKOLÁKŮ

Příběhy o životě malých dětí. O jejich starostech (rozvody 

rodičů, nemoci, výchovné problémy)

NEJHORŠÍ DEN TŘEŤÁKA 

FILIPA L.

Máte špatné svědomí? I Filip měl, ale bylo už pozdě, když 

si to uvědomil… interaktivní beseda o knize Petry 

Braunové

VYNÁLEZCE TADEÁŠ Povídání o vynálezech a čtení z knihy Zuzany Pospíšilové

LEVOU ZADNÍ
Pohádkovou formou si vysvětlíme, co je rčení. Ukázky, 

kvízy, úkoly…

JAN AMOS KOMENSKÝ
Powerpointová beseda o životě a díle J.A.K. podle 

pohádkového příběhu ilustrátorky L. Seifertové. Součástí 

besedy jsou hry, úkoly

LEKCE KNIHOVNICKÉ 

INFORMAČNÍ VÝCHOVY

Práce s on-line katalogem, práce s informačními 

zdroji, orientace ve fondu knihovny

POHÁDKY

Představení pohádky jako literárního žánru. 

Vysvětlení jejího vzniku, vývoje a současné podoby. 

Formou powerpointové prezentace se děti seznámí jak 

s klasickými, tak s moderními pohádkami a jejich 

autory

FANTASY Oblíbený svět kouzel a magie

NÁSTRAHY DOSPÍVÁNÍ

Beseda je věnována problémům, se kterými se 

dospívající setkávají. V autobiografických příbězích 

dětí budeme nacházet společná řešení šikany, bulimie, 

anorexie, drog, dopravních nehod, úrazů, týrání, 

domácího násilí, alkoholu…

PŘEČTI SI…
Nabídka současné četby všech žánrů                         

pro – náctileté     
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