
Nabídka aktivit pro základní 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. 
Všechny vám poradí s výběrem či úpravou aktivity. 
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. 
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. 
Předneseme bez potíží dvě stejné věci dvěma třídám na střídačku. 
I u malotřídek raději nabídneme dvě souběžně probíhající aktivity. 
V našich omezených prostorech se prostě lépe pracuje s menšími týmy, 
ale především se děti před sebou nestydí ani nepředvádějí a spolupracují. 
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. 
Pouze celodopolední program Městské kešky stojí 100 Kč na žáka. 
Všichni obdrží vždy malou odměnu. 
 

KONÁNÍ 
Besedy probíhají na galerii půjčovny pro děti a mládež nebo ve výstavním sále. 
Programy se odehrávají v zahradě nebo ve městě, a to jen za příznivého počasí. 
Představení probíhají v suterénním divadle, ale O třech prasátkách v zahradě. 
Návštěva zabrousí do většiny veřejně přístupných i nepřístupných prostor. 
 

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 
 

A JE TO! 
novinka realizovaná od 2/2023, ale je nutno objednat do konce 9/2022 
  (pokud si ji nerezervují nejméně tři třídy, nepořídíme ponky a vyřadíme besedu z nabídky) 
lektorka: Kučerová 
délka:  45 minut 
určeno: 1. třídám 
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… 
 

TI EXOTI 
lektorka: Valová 
délka:  45 minut 
určeno: 1. třídám 
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: 1. třídám 
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 

 
 
 
 
 
 



NAŠE KAPELA 
novinka 
lektorka: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  45 minut 
určeno: 1. třídám 
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?  

 

O BUDULÍNKOVI? 
lektorka: Kučerová 
délka:  45 minut 
určeno: 2, 3. třídám 
anotace: Připomenutí klasického příběhu je pouze rámec celé besedy. 
  Zaměříme se na situace, se kterými si Budulínek musí poradit,  

aby byl v bezpečí. Zůstane přece sám doma.  
Potom udělá chybu a otevře dveře záludné lišce. 
Je unesen do doupěte, kde mu liščata tak trochu ubližují. 
Děda ho zachrání a pošle domů ne přes les, ale bezpečně po cestě. 

aktivity: skládání chronologie příběhu 
  hraní scének nebezpečných situací  
  vyzkoušení volání na známá čísla 150, 155, 158 
  desatero nástrah české přírody 
  povídání o tom, jak poznat šikanu a bránit sebe i druhé 
  poznávání značek a takové malé dopravní hřiště na závěr 
 

TEHDÁ 
lektorka: Valová 
délka:  45 minut 
určeno: 2, 3. třídám 
anotace: Historie rozhodně není nuda. A zvláště ta nejstarší! 

Prožijeme znovu příchod praotce Čecha. 
Krok nás seznámí se svými dcerami. 
A Přemysl Oráč, to byl panečku frajer!  
Věděli jste, že Kazi byla bylinkářka?  
Tušíte, co je nůše? K čemu byla valcha? 

aktivity: skládání chronologie příběhu povýšeného na komiks, 
sestavení herbáře: 
od poznání bylin přes seznámení s jejich účinky až k setkání s živými rostlinami 
poznávačka předmětů z dávné minulosti 
hledání nepatrných rozdílů v dress code zmíněného Přemysla 



ATLAS MONSTER 
lektorka: Kučerová 
délka:  45 minut 
určeno: 2, 3. třídám 
anotace: Nedávno zesnulý majitel panství zanechal truhlu se starými listinami. 
  Šlo mimo jiné o vlastnoručně napsaný a nakreslený tajuplný atlas, 
  ve kterém byly nejrůznější podivuhodné bytosti z celého světa, 
  a to do takových detailů, jako by je sám spatřil.  

Skutečně mohl potkat nadpřirozené bytosti? 
aktivity: vyjasnění původu neobvyklých přírodních úkazů a zrodu legend 
  vytvoření vlastní legendy, kresba bestie z doslechu 

luštění šifry hodné Indiana Jonese, skládání zapeklitého úplňku 
 

ABECEDA 
lektorka: Kučerová 
délka:  60 minut 
určeno: 3. třídám 
anotace: Opravdu umíte abecedu z obou konců? Není tahle beseda spíš pro mrňata? 
  Ani náhodou! Protáhne ti mozkovnu, že budeš potřebovat kamarády,  

abyste to bez chybičky zvládli a ještě třeba porazili soupeře. 
aktivity: hledání knih podle písmen, rovnání zvířat podle abecedy, řešení přesmyček  
  procvičování slovní zásoby, vytváření slov v časovém limitu 

seznámení s knižním obsahem a rejstříkem 
 

HRAVÝ SVĚT M. M. 
lektorka: Valová 
délka:  60 minut 
určeno: 3, 4. třídám 
anotace: K Miloši Macourkovi neodmyslitelně patří: 
  Mach a Šebestová, Žofka, Pět medvědů s Cibulkou nebo Živočichopis. 
  Neznáte ty příběhy všechny? Nevadí!  

Vyberete si sami, jaké zbraně na soupeře vytasíte! 
aktivity: oblékání Macha a Šebestové, zpěv hitu My jsme žáci 3. B 
  čtení příběhu s porozuměním, štafetová opičí spojovačka  
  test krátkodobé paměti a medvědí puzzle 
  balení bource morušového do kokonu a závěrečné pexetrio 
 

ŽIVÁ nebo MRTVÁ? 
lektorka: Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: 3, 4. třídám 
anotace: Je v dnešním technikou zahlceném světě  

ústní lidová slovesnost živá nebo mrtvá? 
To je tedy zásadní otázka, na kterou najdeme překvapivou odpověď. 

aktivity: tentokrát půjde o boj ve stylu muži versus ženy 
  úvodní blesková teorie nám osvětlí, co je a k čemu slouží ÚLS 
  nelítostná bitva prověří, jak ovládáme 
  popěvky, přísloví, pranostiky, hádanky, jazykolamy, rozpočítadla a hry 

mají tu své místo také dětské škádlivky nebo vyryté nápisy? 
   



VESMÍR 
lektorka: Valová 
délka:  60 minut 
určeno: 3, 4. třídám 
anotace: Žádné nudné a zdlouhavé teoretizování!  

Ono se všechno tak nějak lépe pamatuje, když si to zkusíme na vlastní kůži.  
Tak konec řečí! Co tedy čekat? 

aktivity: módní přehlídka planet, vesmírný kolotoč, střelba planetami do Černé díry 
start raketoplánu, oblékání kosmonauta, živý model měsíčních fází  
na odlehčení odpověď na otázku, co se děje při úplňku 

  závěrečná křížovka prověří nově nabyté znalosti 
 

BOJ O VLAST 
lektorka: Kučerová 
délka:  90 minut 
určeno: 4, 5. třídám 
anotace: Hádalo se Slezsko, Čechy a Morava o to, kdo je nejlepší. 
  Nakonec se spustila bitka, přímo vědomostní pranice o každý kraj. 
  Útočí školními znalostmi, vrhají cestovatelskými vzpomínkami z prázdnin,  
  doráží protivníka kulturním přehledem a hlavně používají selský rozum. 
aktivity: poznávání top unikátů každého kraje v široké škále různorodých úkolů 
  práce se slepou mapou i brněnským hantecem 

modelování věstonické Venuše, rovnání kostí v kutnohorské Kostnici  
i proniknutí do historie mladoboleslavské Škodovky  
a to zdaleka není všechno 

 

KOMIKS 
lektorka: Kučerová 
délka:  60 minut 
určeno: 4, 5. třídám 
anotace: Číst komiks je zábava. Vytvořit ho je ale o mnoho zábavnější. 
  Ať žije týmová práce! Není to totiž jen tak a nikdo neumí všechno. 
  A jak to celé začalo?  

První kreslené příběhy vyprávějí na zdech pyramid třeba o Tutanchamonovi. 
aktivity: rychlé seznámení s historií a teorií komiksu 
  proklepnutí notoricky známých hrdinů (Spiderman, Batman, Superman…) 
  dopisování sci-fi příběhů, čtení manga  

tvorba japonského komiksu na téma českých pohádek 
 

TO JE HOROR! 
novinka 
lektorka: Kučerová, Valová 
délka:  60 minut 
určeno: 4, 5. třídám s pevnými nervy 
anotace: Vyváznete se zdravou kůží? Vítězstvím je holé přežití! 

Zažít horor na vlastním těle a všemi smysly! 
aktivity: představíme si horor všemožnými způsoby 

puzzle příšer, hmatovka hnusu, vizuální pexeso, únik pod časovým tlakem  
teorie děsu s prožitkem, pohled na pravidla hororu selským rozumem 
zrovna jako střízlivý náhled na horor knižní versus filmový    



DETEKTIVKA 
lektorka: Valová 
délka:  90 minut 
určeno: 5. třídám 
anotace: Setkání se slavnými detektivy a hlavně naše proměna v jejich kolegy. 

Seznámení s metodami kriminalistů, trénink dedukce, dost napínavá hra. 
aktivity: přiřazovačka typických rekvizit známých detektivních es 

luštění šifer Polybiův čtverec a Atbaš i plnění takto zadaných úkolů 
odebrání vlastních otisků prstů a prozkoumání svých papilárních linií  
hádání vraha při čtení příběhu z patologie 

   

CESTOVATEL BLOUDIL 
lektorka: Kučerová 
délka:  45 minut 
určeno: 5. třídám 
anotace: Pojďme báječnému panu Bloudilovi ukázat, že úžasný není jen on sám! 

Házecí kostka ovlivní, jaká dobrodružství na cestách po Evropě prožijete. 
Ocitne-li se figurka na žlutém, modrém nebo zeleném políčku, 
vystavuje svůj tým vědomostním, turistickým či interaktivním úkolům. 
Pozor na velmi záludné červené pole! 

aktivity: test základních zeměpisných znalostí o jednotlivých státech 
přehlídka atraktivních neobvyklostí daných zemí 
hravé a upřímně trochu bláznivé akční hry  

 

KAREL IV. 
lektorka: Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: 5, 6, 7. třídám 
anotace: Poodhalit tajemství soukromého života této panovnické hvězdy, 
  zkrátka zjistit, jaké byly strasti a slasti Otce vlasti! To je to, oč tu běží! 
aktivity: v cihlách se schovávají témata, o kterých může být řeč 
  představíme si je při stavbě malé hladové zdi 

tu budeme rozebírat díky střídavé volbě dle zájmů pánů a dam 
půvab tkví v možnosti výběru i pokaždé jiném způsobu hry s tématy… a jaká to jsou? 

  tvář, postava, móda, dětství, sny, manželky, děti, hádky, atentáty, toaleta, smrt… 
 

ZLATÝ KŘÍŽEK 
lektorka: Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: 5, 6, 7. třídám 
anotace: Na stanici je poněkud mrtvo… mrtvola ani jiný kriminální čin nikde! 
 Okurková sezóna. Náčelník tedy zavelí otevřít pomníčky! 
  Podaří se nezkušeným detektivům vyřešit starou vraždu? 
  No ano, smrt půvabné dívky z nedalekých Martinic jistě nebyla přirozená. 
  Zdánlivě mají v zaprášeném spisu množství důkazů.  
  Ukážou na vraha schovaného za mlhou času? 
  Rozpletou, co je realita a co fikce?  
aktivity: práce s velkomeziříčskou pověstí a místními historickými reáliemi 
  přivede žáky k uchopení podstaty pověsti a prohloubí jejich kritické myšlení 
  výpovědi svědků, studium stop, identikit pachatele, rekonstrukce činu 



PROGRAMY 
 

OPIČÍ DRÁHA  
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková (dvě ze tří) 
délka:  60 – 90 minut 
určeno: 1, 2, 3, 4, 5. třídám 
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: 1, 2, 3. třídám 
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  
nebo zpívání a nebude chybět ani přestávka na pití 

 

MĚSTSKÉ KEŠKY 
lektorky: Kučerová, Valová 
délka:  9.00 – 12.00 
určeno: 4, 5. třídám 
lokace:  centrum města, v ceně 100 Kč výstup na kostelní věž 
anotace: Je to přesně tak, jak napovídá název.  
  Na jedenácti zajímavých místech Velkého Meziříčí jsou schovány schránky. 
  Nalezením kešky však vše teprve začíná. 
  Je nutno splnit úkol, který se váže k místu nálezu. 
  A vyluštit z indicií, kam vedou další kroky každého týmu. 
aktivity: poznávání typických dominant města,  
  seznámení se základními pojmy judaismu, 
  skládání puzzle stavebních slohů,  
  tipovačka léčebných metod v historii 



DIVADLA 
 

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: 1, 2. třídám 
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 

 

O KARKULÁKOVI 
lektorky: Kučerová, Valová, Vaňková 
délka:  60 minut 
určeno: 1, 2. třídám 
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: 1, 2, 3, 4, 5. třídám 
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 s Krtečkem a Zajíčkem 
novinka   
lektorky: úplně všechny zaměstnankyně knihovny! 
délka:  45 minut 
určeno: 1. třídám 
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!  

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 

 

V KNIHOVNĚ se záložkami Božkou a Jožkou (vyšší level) 
novinka   
lektorky: úplně všechny zaměstnankyně knihovny! 
délka:  45 minut 
určeno: 2, 3. třídám 
lokace:  kancelář, obalovna, půjčovna dospělí, sklad, studovna, půjčovna děti 
anotace: Záložka Božka vypadla ze své knížky, zrovna jako Jožka. 
  Ale kde mohou být? Vlastně kdekoliv v celé velké knihovně!  

Božka se schovala do biblioboxu, s vrácenou a poničenou knížkou.  
Po Jožkovi zatím ani stopy. Cesta podle ústřižků 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 Božčin a Jožkův 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 
lektorky: Kučerová, Valová (jedna ze dvou) 
délka a den: dle domluvy 
úhrada: pochopitelně žádná, ani když přijdete několikrát 
určeno: čtenářským kroužkům 
anotace: Seznámení nejen s novinkami na knižním trhu, 
  ale také třeba s chodem jednotlivých půjčoven. 
aktivity: přiblížení nejzajímavějších právě pořízených knih 
  umožnění volného prohlížení a čtení  



SOUTĚŽ 
 

KOMIKS 
literárně – výtvarná soutěž výhradně pro základní školy 
termín: uzávěrka v únoru 2023 
určeno: 1, 2, 3, 4, 5. třídám základních škol 
lokace:  výstavní sál březen a duben 2023 
anotace: Chceme udělat výstavu originálních komiksů! 
  Potřebujeme vyrobit velkoformátové krátké příběhy na libovolná témata. 

 Hrajeme o akci Noc s Andersenem, při které celá třída přespí v knihovně. 
aktivity: třída vytvoří komiks adekvátní věku a možnostem dětí jako obří leporelo 

cílem je zapojit všechny děti, 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! 

 
 


