
Nabídka aktivit pro mateřské školy 
na školní rok 2022/2023 
 

Městské knihovny Velké Meziříčí 
 
Připravili jsme pro vás tradičně besedy, programy, divadla. 
Přidali jsme návštěvy, soutěže a ještě něco navíc. 

 

 
 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
INSTITUCE 
Městská knihovna  Velké Meziříčí 
Poštovní 1392/22, 594 01 Velké Meziříčí 
knihovnavm@knihovnavm.cz 
www.knihovnavm.cz 
telefon sekretariát  566 781 901 
telefon kancelář  566 781 902 
 
LEKTORKY 
Lucie Kučerová  566 781 904  
Kateřina Valová  566 781 904 
Ivana Vaňková  566 781 900 

   736 126 531  



ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

OBJEDNÁNÍ 
Objednávky přijímá osobně či telefonicky každá lektorka. 
Při domluvě termínu upřednostňujte úterní a čtvrteční dopoledne,  
protože půjčovna pro děti má právě proto pro běžný provoz zavřeno. 
V případě naplnění kapacity dohodneme jiný den v týdnu. 
Návštěvy Na skok se odehrávají v pondělky, středy a pátky. 
Vyučující hlásí datum, čas, aktivitu, třídu, plný počet žáků, školu, své jméno a telefon. 
U venkovních aktivit navrhujeme předvýběr náhradní varianty při nepřízni počasí. 
 

AKTIVITY  
Každá aktivita je určena vždy pouze pro jednu třídu. 
V našich omezených prostorech se prostě lépe pracuje s menšími týmy, 
ale především se děti před sebou nestydí ani nepředvádějí a spolupracují. 
U věkově smíšených tříd doporučujeme zvážit, komu je konkrétní aktivita určena. 
Umíme nabídnout jedné třídě i dvě souběžně probíhající aktivity s ohledem na věk dětí. 
Třída přichází nejpozději 10 minut před dohodnutým začátkem. 
Má tak čas se přezout, svléknout a navštívit toaletu. 
Délka aktivit je orientační a lze ji po domluvě prodloužit i zkrátit. 
Aktivity je také možné kombinovat pro vyplnění celého dopoledne. 
Uzpůsobíme je na míru školního výletu i dopravního spojení.  
Nabídneme libovolné kombinace našich besed, programů, divadel, návštěv. 
Doplníme klidně o možnost prohlídky aktuálně konané výstavy. 
Připravíme i přímo pro vás malou soutěž nebo hru. 
Do všeho jsou děti zapojovány v maximální možné míře. 
Nevadí nám proto uvolněná, tvůrčí atmosféra se zvýšenou hladinou hluku. 
Při přípravě vycházíme z toho, co mají děti v určitém věku umět nebo se právě učí. 
Děti si přinášejí přezůvky v případě pobytu v objektu. 
 

POPLATKY 
Poplatek činí 50 Kč za žáka, pedagogický dozor zdarma. 
Všichni obdrží vždy malou odměnu. 
 

KONÁNÍ 
S některými besedami přijedeme rádi také za vámi do mateřské školy. 
Besedy probíhají na galerii půjčovny pro děti nebo ve výstavním sále. 
Programy se odehrávají v zahradě, a to jen za příznivého počasí. 
Představení probíhají v suterénním divadle, ale O třech prasátkách v zahradě. 
Návštěva V knihovně zabrousí do většiny veřejně přístupných i nepřístupných prostor. 
Návštěva Na skok je o chvilce před budovou nebo v zahradě. 
 

NĚCO NAVÍC 
Nabídneme pokaždé vyučujícím kávu či čaj. 
Připravíme o přestávce pro děti vodu nebo šťávu. 
Umožníme poklidnou svačinu zrovna jako vyběhnutí do zahrady. 



BESEDY 
 

ZATOULANÉ KOTĚ 
s besedou přijedeme i za vámi po celém Velkém Meziříčí 
lektorka: Valová 
délka:  30 minut 
určeno: nejmenším dětem  
anotace: Malé  koťátko se na velikém dvorku ztratilo mamince. 
  Při jejím hledání děti potkají zvířátka, která v hospodářství žijí. 
  Zjistí, jak se jim říká, kde bydlí, co žerou a jak dělají. 
  Šťastné setkání celé dobrodružství zakončí. 
aktivity: s každým zvířátkem si děti zacvičí v jeho stylu 

zkusí jeho řeč a přiřadí ostatní do jeho zvířecí rodiny 
 

A JE TO! 
novinka realizovaná od 2/2023, ale je nutno objednat besedu do konce 9/2022 
  (pokud si ji nerezervují nejméně tři třídy, nepořídíme ponky a vyřadíme besedu z nabídky) 

lektorka: Kučerová 
délka:  45 minut 
určeno: předškolákům  
anotace: Slavní kutilové Pat a Mat jsou tady.  
  Mají svou malou dílnu se skutečným ponkem a nářadím. 
  A to je moc dobře, protože se jim zrovna doma leccos porouchalo.  
  Třeba úchytka na šuplíčku u nočního stolku se odkutálela pod postel. 
  Musíme těm dvěma nešikům ukázat, jak se co opravuje. 
aktivity: děti si vyzkouší drobné domácí údržbářské práce 
  budeme bezpečně šroubovat, pilovat, zatloukat… 
 

NEOTESÁNEK 
lektorka: Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: předškolákům 
anotace: Dětská etiketa hravě v hlavě. 
  Ze dřeva ledabyle vytesaný kluk ztratí kousek kůry pokaždé,  

když se přiučí slušnému chování.  
aktivity:  kapitolky nesou názvy: Dobrý den a na shledanou, Prosím a děkuji,  

Promiň, Nelži, Ruku před pusu, Spláchnout a umýt ruce 
každý tento krátký celek je pojat jinak 
na děti čeká oživená ilustrace, kreslený, hraný, loutkový, maňáskový příběh, 
ale také čtení, puzzle a jako dárek omalovánky 

 
 

 



BESEDY 
 

TI EXOTI 
s besedou přijedeme i za vámi po celém Velkém Meziříčí 
lektorka: Valová 
délka:  45 minut 
určeno: předškolákům 
anotace: Odkud exoti pocházejí?  

Každý světadíl má své zvířecí obyvatele. 
  Dokážeme společně určit, kdo kam patří? 
  Také si řekneme, kdo co žere nebo co umí. 
aktivity: rozdělení figurek zvířat do jejich obvyklých prostředí 

sestavení velké mapy světadílů a její osídlení zvířaty 
připomenutí zajímavostí o nejatraktivnějších zvířatech 
nechybí pantomima ani tradiční hádanky 
 

O JAZÝČKU 
lektorka: Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: předškolákům 
anotace: V jedné puse zlobil pyšný jazýček kamarády zoubky. 
  Až jim došla trpělivost, tak se mu schovaly. 
  Jazýčku se to zprvu líbilo, ale přeci jen se je vydal hledat. 
  Jde cestou necestou, bloudí lesem, přeplave rybník. 
  Postupně se mění a tak pomůže z nesnází lánu obilí. 
  Tři velké hory mu nakonec poradí, kde zoubky hledat. 
  Napravený jazýček se setká se svými přáteli. 
aktivity:  děti vytvářejí všechna prostředí, kterými Jazýček prochází 

zmínka o etiketě, vysvětlení pojmu chuť, dechová a intonační cvičení, 
jazykolamy, logopedické říkanky a kresby, procvičení slovní zásoby, 
připomínka cizích jazyků a kočičí jazýčky nakonec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESEDY 
 

ROBOT ROB  
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  60 minut 
určeno: pro věkově smíšené třídy k podpoře školní zralosti 
anotace: Zamilovaný robot chce pozvat robotku na rande. 
  Seskočí však z výrobní linky tak brzy, že se rozpadne. 
  Nejprve ho složíme a potom v každém dílku najdeme jiný úkol. 
  Hlavu má plnou robotky. Jak asi Botka vypadá? 
  Tenhle kluk má pod čepicí, připravíme slečně dárek! 
  Bříško nám prozradí, čím se před schůzkou posilnil. 
  Jeho zádíčka jsou jedna velká záhada a na kolenou má samou záplatu. 
  Když dáme Roba do parády, rozloučíme se s ním po robotím. 
  On nám za pomoc věnuje omalovánky šťastného páru. 
aktivity: pracujeme společně i odděleně s mladšími a staršími 

hádání doplňkových barev, skládání geometrických tvarů, navlékání korálků, 
poznávání tvarů ve věcech, kimova hra, spojovačky, strojený pohyb 

   

NAŠE KAPELA 
s novinkou  přijedeme i za vámi po celém Velkém Meziříčí 
lektorka: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  45 minut 
určeno: dětem bez rozdílu věku 
anotace: Zakládáme kapelu. Přihlásili se do ní samí nezkušení hudebníci. 
  Ale to nevadí, od zkoušek orchestru dojdeme až ke koncertu.  

V publiku usednou paní učitelky a knihovnice. 
aktivity: nejprve se rozehrajeme na vlastním těle 

vyzkoušíme si, jak zní tleskání, plácání nebo dupání 
a zkusíme populární Hlava, ramena, kolena, palce 
potom se seznámíme s rytmickou básničkou / písničkou 
dokážeme ji zahrát na ta naše těla?  
teď přijde ke slovu kuchyňské náčiní… dá se totéž i na něj? 
už jsme připraveni natrénovat píseň na hudební nástroje 
nebo bude efektnější rozdělit orchestr  
na sekci tělových, kuchyňských a hudebních nástrojů?  
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMY 
 

OPIČÍ DRÁHA  
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  60 – 90 minut 
určeno: dětem bez rozdílu věku 
lokace: knihovní zahrada 
anotace: Vzniknou tři identické opičí dráhy pro tři týmy. 

Podle věku dětí v nich zvolíme počet a náročnost disciplín. 
Nejprve si všechny části opičí dráhy vyzkoušíme samostatně,  
potom budeme soutěžit mezi týmy o její nejrychlejší prosvištění. 
Když bude třída šikovná, můžeme také měnit či přidávat další hry. 
V případě nádherného počasí zařadíme i vodní hrátky   

aktivity: některé z těchto a dalších her → 
chůze na chůdách, přenášení míčků na lžících, chůze s talířem na hlavě, 
skok v pytli, skákání s míčem mezi koleny, skákání žabáků, 
slalom, běh po čtyřech, prolézání tunelem, hod na terč, shazování kuželek, 
střelba vodní pistolí, přenášení vody a přestávka na pití 

 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE a rozhlížej se kolem sebe 

lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  60 - 90 minut 
určeno: dětem, které už umí napočítat do šesti  
lokace:  knihovní zahrada 
anotace: Děti jsou figurkami, které se pohybují po ohromném hracím plánu. 

Kostky jsou prostě velikánské a za políčka slouží ploché kameny. 
  Pod některými z nich se schovávají zadání. 
  Pokud figurka na takové pole vstoupí, všichni se vrhnou na plnění úkolu. 
  Potom šupky zpátky na místo a pokračuje běžné člověče, nezlob se! 
  Vítězí tým, jehož figurky první dorazí do domečku. 
  Ovšem pobaví se dozajista úplně všichni. 
aktivity: úkoly jsou zaměřeny na poznávání přírody kolem nás a nás v přírodě 

identifikace zvířat podle stínů, haptická stezka, házení vejcem, 
hledání nesmyslů i archeologický průzkum, čichový test, ochutnávka  
zpívání a nebude chybět ani přestávka na pití 

 
 
 
 
 
 
 
 



DIVADLA 
 

O PEJSKOVI A KOČIČCE 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  30 - 45 minut 
určeno: nejmenším a trochu starším dětem 
lokace: divadlo 
anotace: Úplně na začátku děti pozlobí Kašpárek. 
  Pejsek a kočička přemýšlí, co patří do opravdického dortu. 
  Zřídí si pro inspiraci kuchyňskou kapelu a potom se pustí do pečení. 
  Moc se jim to nedaří. Do hrnce přidávají neuvěřitelné dobroty. 

Vůně přiláká zlého černého psa, který celý upečený dort sežere. 
Na ty dva nezbyde ani kousíček, ale nemají čeho litovat. 

aktivity: hra na nenástroje, poznávání dobrůtek podle obrysových obrázků, 
trénink paměti: co skončilo v hrnci, rozlišování surovin dle různých hledisek, 
hra na pamlsky v hrnci, poznávání tekutin čichem  
a želatinová myška jako dárek od kočičky 

   

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: předškolákům 
lokace: divadlo 
anotace: Zase zazlobí ten náš Kašpárek, ale brzy už je vše, jak má být. Opravdu? 
  Jeníčka a Mařenku čeká cesta lesem za tatínkem do práce. 
  Musí si ji ale nějak značit, aby trefili zpátky. Ale čím?  

Nakonec se tak zamotají, že zůstanou v temnotě mezi stromy. 
Naštěstí Jeníček uvidí v dálce světýlko. 
Zjeví se i pěkně ostrá čarodějnice, která nedá perníčky zadarmo. 
Děti skončí zamčené v chlívku, odkud se nakonec přeci dostanou. 
A potom je na výběr: bruslení s babiznou, usednutí na lopatu, nebo… 

aktivity: děti tedy posunují příběh několikrát volbami z různých možností 
  nejprve volí povolání tatínka, potom vybírají ekologické značky,  

přiřazují přírodniny ke stromům, užijí si stínové divadlo,  
kluci vyhlížejí v koruně světýlko, odemknou Jeníčkovi a Mařence vězení, 
připijí si s babiznou žabím hlenem (smoothie z ovoce a zeleniny)  
a jako malý dárek dostanou kousek střešní krytiny 

 
 
 
 
 
 



DIVADLA 
 

O KARKULÁKOVI 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: předškolákům 
lokace: divadlo 
anotace: Tohle je pohádka naruby.  

Kašpárek to vezme za Karkulku, která si odběhne na čokoládu. 
Karkulák si tedy vykračuje po lese a klábosí s ptáčkem. 
Ten mu připomene, že nemá košíček, ale to už je na scéně i vlk! 
Přemýšlejí, co je potřeba vlastně v tom košíčku přinést babičce? Houby? 
Vlkovi kručí v břiše a očichává si Karkuláka. 
Stěžuje si, že ho babi vždycky tlačí a má na mladé sousto vyloženě chuť. 
Doklopýtá k chaloupce. Kde je myslivec? Potká tu jen babi pěkně v ráži. 
Ve vlčím břiše však skončí úplně všichni. Ne však na dlouho. 

aktivity: děti celou pohádku dělají zvuky ptáčka i vlka 
  a také soupeří o Karkulčiny červené šátečky 

hod šiškami do košíčků, poznávání zvířat nejen podle kožichů,  
sbírání jedlých hub, skládání babiček z puzzle, hledání rozdílů ve světnicích, 
oblékání myslivce a Karkulky,  
čokoládka pro všechny šikulky a vlkova sladká zubní náhrada vítězům 

 
O TŘECH PRASÁTKÁCH 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: předškolákům 
lokace: knihovní zahrada 
anotace: Tohle je naše první zahradní divadelní představení.  
  Maminka se musí rozloučit s čuňátky, protože hned vedle bydlí zlý vlk. 
  Prasátka plní kufry a všemožně se snaží připravit na setkání s nepřítelem. 

Tím jen oddalují to nejzásadnější: stavbu domečků ze slámy, dřeva a cihel. 
Vlk vše zpovzdálí sleduje, občas se oblízne a nakonec prověří kvalitu obydlí. 

aktivity: děti ve třech týmech bojují o to, z jakého materiálu budou stavět  
  zahrají si celou řadu her poněkud podezřelých názvů: 
  sbal se a vypadni, odpinkni vlka, bacha na ocas, něco do rypáku, teď zeď   
  obvykle se přímo ponoří do příběhu, který spojuje jednotlivé aktivity, 
  takže si poděkování a pitíčko od prasátek skutečně zaslouží 
   
   
   

 



NÁVŠTĚVY 
 

V KNIHOVNĚ 
novinka   
lektorky: úplně všechny zaměstnankyně knihovny! 
délka:  45 minut 
určeno: dětem, které jsou ve školce už alespoň rok 
lokace: kancelář, obalovna, půjčovna dospělí, sklad, studovna, půjčovna děti 
anotace: Krteček a zajíček ze známé Millerovy pohádky se při čekání na děti ztratili. 
 Ale kde mohou být? Vlastně kdekoliv v celé velké knihovně! 
 Jenže, nejde jen o ty dva.  

Krteček se schoval do biblioboxu s vrácenou a poničenou knížkou.  
Po zajíčkovi zatím ani stopy. Cesta podle bobků vede do kanceláře,  
kde si prohlíží úplně novou a zatím nepůjčovanou pohádku.  
Kde a jak se knížky zpracovávají? Kde a jak se ukládají do poliček? 

 Setkají se naši dva nerozluční kamarádi? 
aktivity: děti se rozdělí na krtečkův a zajíčkův tým 
  podívají se do biblioboxu, vyzkouší si štítkování a razítkování,  

přihlížejí obalování knihy i výrobě čtenářského průkazu,  
hledají správné uložení pro svou knížku v dospělém, ve skladu, ve studovně 
a nakonec v dětském, kde si všichni zkusí práci se čtečkou při výpůjčce knihy 

 

NA SKOK 
novinka stačí ranní domluva v pondělí, středu či pátek 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková (jedna ze tří) 
délka:  10 minut 
úhrada: pochopitelně žádná, ani když se stejnou třídou přijdete mnohokrát 
určeno: dětem bez rozdílu věku 
lokace: pod břízou nebo v zahradě 
anotace: Zastavte se za námi při tradiční dopolední procházce. 
  Přečteme si za hezkého počasí krátký příběh na lavičkách v zahradě. 
  Když bude pošmourno, postojíme před knihovnou.   

Chceme zkusit zase něco nového, bez velkých příprav, zkrátka na skok. 
aktivity: poslech opravdu velmi krátké pohádky, zatleskání a šup na obídek  
   

 
 
 
 
 
 



SOUTĚŽ 

 

LEPORELA  
výtvarná soutěž výhradně pro mateřské školy 
termín: leden až březen 2023 
určeno: všem třídám všech mateřských škol 
lokace: výstavní sál květen až červen 2023 
anotace: Chceme udělat výstavu opravdu velkých knih pro nejmenší nečtenáře! 
  Potřebujeme vyrobit velkoformátová leporela na ty nejznámější pohádky. 

 Hrajeme o dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč  
na nákup knih dle vlastního výběru a potřeb třídy.  
Bude předán při slavnostní zahradní květnové vernisáži té parádní výstavy. 

aktivity: třída vytvoří na libovolnou všeobecně známou pohádku  
adekvátní věku a možnostem dětí obří leporelo 
cílem je zapojit všechny děti ve třídě, takže každá kresba bude trochu jiná 
podrobnosti a pravidla zašleme v říjnu 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Věříme, že si z naší nové nabídky aktivit vyberete 
a brzy se uvidíme v knihovně. Těšíme se na vás! 
 


