
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NABÍDKA 

KNIHOVNICKÝCH 

LEKCÍ A BESED 
  

oddělení pro děti a mládež 

 

  

  



tel.:  519 372 149 

e-mail: detske@knihovnabreclav.cz 

facebook:  Městská knihovna 

Břeclav 
www.knihovnabreclav.cz 

 

PŮJČOVNÍ DOBA 
Pondělí ----  13:00 – 18:00 

Úterý ----  13:00 – 18:00 

Středa ----  13:00 – 18:00 

Čtvrtek ----  13:00 – 18:00 

Pátek ----  13:00 – 18:00 

 

  

  

  

  

  

  

PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ 
 vyplnění přihlášky a podpis rodičů  

  ZZAAPPLLAACCEENNÍÍ  RREEGGIISSTTRRAAČČNNÍÍHHOO  PPOOPPLLAATTKKUU  ==  8800,,--  KKČČ  

 platnost 365 dní 
Děti s naší legitimací se souhlasem rodičů si mohou 
půjčovat CD v čítárně a půjčovně CD. 
 
Půjčujeme knihy všech žánrů pro všechny věkové skupiny: 

příběhy  
pohádky  
říkadla  
leporela 
komiksy 

 
tematické kufříky 
beletrii 
naučnou literaturu  
školní četbu  
knihy cizojazyčné 
 

Seznam časopisů pro děti k půjčení domů:  
ABC, Amos creative, Bart Simpson, Časostroj, Čtyřlístek, 
Junior 21. století, Kačer Donald, Kajman, Máma a já, 
Mateřídouška, Sluníčko, Tom & Jerry, W.I.T.C.H. … 

 

DALŠÍ SLUŽBY 
 provádíme zámluvní službu = rezervace právě vypůjčených 
knih 
 zodpovídáme bibliografické dotazy – rádi pomůžeme 

s hledáním knih či poradíme s jejich výběrem 
 k dispozici je on-line katalog knih pro děti  
 kopírování z fondu knihovny  

 



  pořádáme eexxkkuurrzzee,,  bbeesseeddyy,,  kknniihhoovvnniicckkéé  lleekkccee,,  
ffiillmmoovváá  pprroommííttáánníí,,  ssoouuttěěžžee  pprroo  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy,,  
mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  aa  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy    

 dětem jsou k dispozici společenské hry pro využití v 
knihovně  

 děti se mohou účastnit našich soutěží a volnočasových akcí 
 děti – registrovaní čtenáři – mají možnost zdarma 

využívat Internet 

 prodlužování výpůjček je možno provádět telefonicky nebo 
emailem

Dětské oddělení Městské knihovny Břeclav připravilo a nabízí 
vyučujícím základních škol literární besedy a knihovnické lekce 
směřující k základní orientaci v knihovně. 
 

LITERÁRNÍ BESEDY 
NNÁÁZZEEVV  AANNOOTTAACCEE  UURRČČEENNÍÍ  

PPoohhááddkkoovvéé  
ppoossttaavviiččkkyy  

  MŠ 

OO  ppoohhááddkkáácchh  
zz  vveeččeerrnnííččkkůů  

  MŠ 

PPeejjsseekk  aa  kkooččiiččkkaa    MŠ 

KKrrtteekk  aa  jjeehhoo  
kkaammaarrááddii  

  MŠ 

ŘŘííkkaaddllaa  
aa  rroozzppooččííttaaddllaa  

  MŠ 

PPřříírrooddaa  
aa  eekkoollooggiiee  

Vyprávění o přírodě a o tom, 
co můžeme udělat pro její ochranu. 
(prezentace v PowerPointu) 

MŠ - 1. 
třída 

KKaammiill  nneeuummíí  
llííttaatt  

Pohádka o špačkovi knihomolovi 
doprovázená řadou ilustrací 
a informacemi o skutečném životě 
špačků. 
(prezentace v PowerPointu) 

MŠ - 2. 
třída 

PPoohhááddkkoovvíí  
mmeeddvvěěddii  

Povídání o medvědech, kteří 
se objevují na stránkách knih 
doplněné o informace ze života 
skutečných medvědů. 

MŠ - 2. 
třída 

PPoopprrvvéé  ddoo  šškkoollyy,,  
ppoopprrvvéé  ddoo  
kknniihhoovvnnyy  

Beseda vhodná jako první návštěva 
knihovny pro malé školáčky spojená 
s ukázkou knih a řadou úkolů. Je 
vhodné absolvovat tuto besedu hned 
na podzim. 

1. třída 

PPaassoovváánníí  
ddrruuhhááččkkůů  nnaa  
rryyttíířřee  ŘŘáádduu  
ččtteennáářřsskkééhhoo  

Rytířské klání plné úkolů, na jejichž 
konci se děti stanou jednou z družin 
krále A. B. Cedníka I., jenž vládne 
v Písmenkovém království. 

2. třída 

PPrrvvnníí  ččtteenníí  
SSeezznnáámmeenníí  ss  kknniihhaammii  pprroo  zzaaččíínnaajjííccíí  
ččtteennáářřee..  

1. - 2. 
třída 

PPííssnniiččkkyy  
zz  ppoohhááddeekk  

aa  vveeččeerrnnííččkkůů  

VV  jjaakkéé  ppoohhááddccee  ssee  ppííssnniiččkkaa  oobbjjeevviillaa??  
JJaakk  ssee  ppoohhááddkkyy  jjmmeennuujjíí  aa  oo  ččeemm  jjssoouu??  
HHááddáánníí  nnaa  zzáákkllaadděě  ppoosslleecchhuu  aa  
oobbrráázzkkůů..  

1. - 3. 
třída 

PPuuttoovváánníí  
ss  ppoohhááddkkoouu  
aa  oobbrráázzkkyy  

SSeezznnáámmeenníí  ss  žžáánnrreemm  ppoohhááddkkyy,,  
pprroocchháázzkkaa  ččeesskkýýmmii  aa  cciizzíímmii  
ppoohhááddkkaammii;;  pprroohhllííddkkaa  iilluussttrraaccíí  aa  
ttvvoorrbbaa  vvllaassttnníí  iilluussttrraaccee..  

1. - 3. 
třída 

PPoovvííddeejjmmee  ssii,,  
dděěttii  

SSeezznnáámmeenníí  aa  ppřřeeddssttaavveenníí  ččeesskkééhhoo  
ssppiissoovvaatteellee  JJoosseeffaa  ČČaappkkaa..  

1. - 3. 
třída 

JJaakk  ssee  kkrreessllíí  
ppoohhááddkkaa,,  aanneebb  

JJaakk  kkrrtteekk  kkee  
kkaallhhoottkkáámm  ppřřiiššeell  

SSeezznnáámmeenníí  aa  ppřřeeddssttaavveenníí  ččeesskkééhhoo  
iilluussttrrááttoorraa  ZZddeeňňkkaa  MMiilleerraa..  

1. - 3. 
třída 

MMáámmee  rrááddii  
zzvvíířřaattaa  

PPřřííbběěhhyy  ssee  zzvvíířřeeccíímmii  hhrrddiinnyy,,  
eennccyykkllooppeeddiiee  aa  hhááddaannkkyy  oo  zzvvíířřaatteecchh..  

1. - 3. 
třída 

OOkkoolloo  ŘŘááhhoollccee  
PPoovvííddáánníí  oo  VVááccllaavvuu  ČČttvvrrttkkoovvii  aa  jjeehhoo  
kknniihháácchh..  

1. - 3. 
třída 



BBaajjkkyy  
UUkkáázzkkyy  nneejjzznnáámměějjššíícchh  bbaajjeekk  uupprraavveennéé  
ddllee  vvěěkkuu  dděěttíí..  

1. - 3. 
třída 

ČČttyyřřllíísstteekk  
kkrreesslleennýýcchh  
kkaammaarrááddůů  

SSeezznnáámmeenníí  ssee  ččttvveeřřiiccíí  kkoommiikkssoovvýýcchh  
kkaammaarrááddůů,,  kktteerréé  dděěttii  bbaavvíí  vvííccee  nneežž  
4400  lleett..  ČČttyyřřllíísstteekk  jjee  nneejjzznnáámměějjššíí  
aa  nneejjddééllee  vvyyddáávvaannýý  kkoommiikkss  vv  ČČeecchháácchh..  

1. - 3. 
třída 

HHááddeejj,,  hhááddeejj,,  
hhaaddaaččii  

PPrrooggrraamm  sseessttaavveennýý  zz  vvššeemmoožžnnýýcchh  
hhááddaanneekk,,  kktteerréé  dděěttii  ttaakk  mmiilluujjíí..  

1. - 3. 
třída 

PPaacchhaatteelléé  
ddoobbrrýýcchh  sskkuuttkkůů  

SSeezznnáámmeenníí  ssee  sstteejjnnoojjmmeennnnoouu  sséérriiíí  
kknniihh  ssppiissoovvaatteellee  MMiillooššee  KKrraattoocchhvvííllaa  
aa  hhllaavvnníímmii  hhrrddiinnyy,,  jjeejjiicchhžž  ppřřííbběěhhyy  
sslleedduujjeemmee  oodd  11..  ppoo  55..  ttřříídduu..  

1. - 3. 
třída 

ŠŠmmoouulloovvéé  
aa  jjeejjiicchh  ssvvěětt  

ÚÚkkoollyy  aa  ppoohhááddkkyy  zzee  ssvvěěttaa  zznnáámmýýcchh  
mmooddrrýýcchh  sskkřřííttkkůů..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

1. - 3. 
třída 

FFeerrddaa  MMrraavveenneecc  
aa  jjeehhoo  kkaammaarrááddii  

OOnnddřřeejj  SSeekkoorraa  aa  jjeehhoo  kknníížžkkyy..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

2. - 3. 
třída 

HHuurrvvíínnkkůůvv  rrookk  
VVyypprráávvěěnníí  oo  lloouuttkkáácchh  JJ..  SSkkuuppyy  --  
HHuurrvvíínnkkoovvii,,  MMáánniiččccee,,  SSppeejjbblloovvii  aa  ppaanníí  
KKaatteeřřiinněě  ddooppllnněěnnéé  oo  lliitteerráárrnníí  uukkáázzkkyy..  

2. - 3. 
třída 

ZZvvíířřááttkkaa  kkoolleemm  
KKaarrllaa  ČČaappkkaa  

SSeezznnáámmeenníí  ss  DDááššeeňňkkoouu..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

2. - 3. 
třída 

VVooddnnííccii  
zz  ppoohhááddkkoovvéé  

řřeekkyy  DDyyjjee  

BBeesseeddaa  ppřřiibblliižžuujjee  dděětteemm  řřeekkuu,,  kktteerráá  
pprroottéékkáá  BBřřeeccllaavvíí..  AA  žžee  nneenníí  jjeenn  
lleeddaajjaakkáá!!  TTaakk,,  jjaakkoo  vv  kkaažžddéé  sspprráávvnnéé  
řřeeccee,,  žžiijjíí  ii  nnaa  DDyyjjii  vvooddnnííccii..  JJeessttllii  jjssoouu  ttoo  
vvooddnnííccii  jjeenn  zzllíí  nneebboo  ii  hhooddnníí  ssee  ddoozzvvííttee  
bběěhheemm  nnaaššeehhoo  vvyypprráávvěěnníí..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

2. - 3. 
třída 

JJoosseeff  LLaaddaa  
aa  jjeehhoo  kknníížžkkyy  

BBeesseeddaa  oo  kknniihháácchh  aa  iilluussttrraaccíícchh  
ččeesskkééhhoo  mmaallíířřee  aa  ssppiissoovvaatteellee  JJoosseeffaa  
LLaaddyy..  

2. - 3. 
třída 

VVeesseelléé  bbáássnniiččkkyy  
pprroo  dděěttii  aanneebb  
MMaalloovvaannýý  ssvvěětt  

SSeezznnáámmeenníí  ss  ttvvoorrbboouu  ččeesskkýýcchh  bbáássnnííkkůů..  2. - 3. 
třída 

BBuubbááccii  
aa  ssttrraaššiiddllaa  

UUkkáázzkkyy  zz  ppřřííbběěhhůů  ii  ppoohhááddeekk..  2. - 4. 
třída 

FFrraannttiiššeekk  HHrruubbíínn  
VVýýbběěrr  ppooeezziiee  FFrraannttiišškkaa  HHrruubbíínnaa,,  
kktteerroouu  vvěěnnoovvaall  dděětteemm..  

2. - 4. 
třída 

CChhyyttíímm  bbáásseeňň  
ddoo  llaassaa  

PPooeezziiee  JJiiřřííhhoo  ŽŽááččkkaa..  2. - 4. 
třída 

CChhlléébb  nneerroossttee  
vv  oobbcchhoodděě  

VVyypprráávvěěnníí  oo  cceessttěě,,  kktteerroouu  mmuussíí  cchhlléébb  
uurraazziitt,,  nneežž  ssee  ddoossttaannee  aažž  kk  nnáámm  nnaa  
ssttůůll..  ((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

2. - 4. 
třída 

JJeessttlliippaakk  ttoo  vvííšš??  LLiitteerráárrnníí  aa  jjiinnéé  ssoouuttěěžžee  pprroo  dděěttii..  2. - 4. 
třída 

KKnniihhyy  ddžžuunnggllíí  
VVyypprráávvěěnníí  oo  cchhllaappccii  MMaauuggllíímm  
aa  sseezznnáámmeenníí  ssee  zzvvíířřeeccíímmii  hhrrddiinnyy  ttééttoo  
kknniihhyy..  

3. - 4. 
třída 

PPřřííbběěhhyy  oo  dděětteecchh  
kkoolleemm  DDyyjjee  

SSeezznnáámmeenníí  ss  ččeesskkoouu  rreeggiioonnáállnníí  
ssppiissoovvaatteellkkoouu  KKaammiilloouu  SSoojjkkoovvoouu,,  
ssttrruuččnnéé  ppřřeeddssttaavveenníí  jjeejjííhhoo  žžiivvoottaa  aa  
ddííllaa..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

3. - 4. 
třída 

KKoommiissaařř  
VVrrťťaappkkaa  

SSeezznnáámmeenníí  ssee  ssllaavvnnýýmm  ppssíímm  
ddeetteekkttiivveemm  aa  zzaappeekklliittýýmmii  ppřřííppaaddyy,,  
kktteerréé  mmuussíí  ddnneess  aa  ddeennnněě  řřeeššiitt..  II  mmyy  11  zz  
nniicchh  bběěhheemm  bbeesseeddyy  vvyyřřeeššíímmee    

2. - 5. 
třída 

MMooddeerrnníí  
ppoohhááddkkyy  

MM..  MMaaccoouurrkkaa  
aa  AA..  MMiikkuullkkyy  

HHuummoorrnnéé  ččtteenníí  ddooppllnněěnnéé  
vviiddeeoouukkáázzkkaammii..  

3. - 5. 
třída 

RRooččnníí  oobbddoobbíí  --       
ZZiimmaa  ++  VVáánnooccee  

LLiiddoovvéé  zzvvyykkyy,,  uukkáázzkkyy  zz  bbeelleettrriiee  
aa  ppooeezziiee,,  VVáánnooccee  vv  rrůůzznnýýcchh  zzeemmíícchh  
ssvvěěttaa..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

3. - 6. 
třída 

RRooččnníí  oobbddoobbíí  --       
JJaarroo  ++  

VVeelliikkoonnooccee  

LLiiddoovvéé  zzvvyykkyy,,  uukkáázzkkyy  zz  bbeelleettrriiee  
aa  ppooeezziiee..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

3. - 6. 
třída 



RRooččnníí  oobbddoobbíí  --  
PPooddzziimm  

VVyypprráávvěěnníí  oo  ppooddzziimmuu..  BBeesseeddaa  ppoommůůžžee  
dděětteemm,,  aabbyy  ssee  sseezznnáámmiillyy  ss  lliiddoovvýýmmii  
zzvvyykkyy  aa  ssvvááttkkyy,,  kktteerréé  ssoouuvviissíí  
ss  ppooddzziimmeemm..  JJee  ddooppllnněěnnaa  uukkáázzkkaammii  
lliitteerraattuurryy  oo  ppooddzziimmuu..  

3. - 6. 
třída 

SSlluuššnnoosstt  
pprroo  vvššeeddnníí  ddeenn  
vveesseellee  aa  hhrraavvěě  

OO  ssppoolleeččeennsskkéémm  cchhoovváánníí..  3. - 6. 
třída 

SSoouuččaassnnáá  dděěttsskkáá  
lliitteerraattuurraa  

UUkkáázzkkyy  kknniihh  ččeesskkýýcchh  aa  ssvvěěttoovvýýcchh  
ssppiissoovvaatteellůů..  

3. - 6. 
třída 

CCyyrriill  aa  MMeettoodděějj  
VVyypprráávvěěnníí  oo  žžiivvoottěě  SSlloovvaannůů,,  VVeellkkéé  
MMoorraavvěě  aa  ppřříícchhoodduu  ssoolluuňňsskkýýcchh  bbrraattrrůů..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

4. - 5. 
třída 

PPuuttoovváánníí  
pprraavvěěkkeemm  

BBeesseeddaa,,  kktteerráá  VVááss  zzaavveeddee  ddoo  pprraavvěěkkuu,,  
aallee  ttaakkéé  sseezznnáámmíí  ss  ččeesskkýýmm  
ssppiissoovvaatteelleemm  EEdduuaarrddeemm  ŠŠttoorrcchheemm  aa  
kknniihhoouu  LLoovvccii  mmaammuuttůů..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

4. - 6. 
třída 

SSvvěětt  vvyymmřřeellýýcchh  
zzvvíířřaatt  

OObbrraazzyy  zz  pprraavvěěkkuu  ddooppllnněěnnéé  
ddiiaappoozziittiivvyy..  

4. - 6. 
třída 

JJaann  SSkkáácceell  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  zznnáámmééhhoo  rreeggiioonnáállnnííhhoo  
bbáássnnííkkaa,,  kktteerrýý  ččáásstt  ssvvééhhoo  žžiivvoottaa  pprroožžiill  
vv  PPooššttoorrnnéé..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

4. - 6. 
třída 

PPoohhááddkkyy  aanneebb  
ŠŠaattyy  dděěllaajjíí  

ččlloovvěěkkaa  

BBeesseeddaa  zzaamměěřřeennáá  nnaa  ppoohhááddkkyy,,  vv  nniicchhžž  
sseehhrráálloo  oobblleeččeenníí  ddůůlleežžiittoouu  rroollii,,  
ssppoojjeennáá  ssee  ssoouuttěěžžíí  hhááddáánníí  
ppoohhááddkkoovvýýcchh  ššaattůů..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

4. - 7. 
třída 

JJuulleess  VVeerrnnee  
ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  zznnáámmééhhoo  ttvvůůrrccee  
ddoobbrrooddrruužžnnýýcchh  kknniihh..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

5. - 7. 
třída 

CCoo  nnoovvééhhoo  
vvyyššlloo??  

VVýýbběěrr  zz  nnoovvéé  kknniižžnníí  pprroodduukkccee  
zzaakkoouuppeennéé  ddoo  ffoonndduu  kknniihhoovvnnyy,,  
iinnffoorrmmaaccee  oo  ssppiissoovvaatteellíícchh,,  uukkáázzkkyy  
tteexxttůů..  

1. - 9. 
třída 

ČČtteenníí  ppoommááhháá  

SSeezznnáámmeenníí  ss  pprroojjeekktteemm..  DDoozzvvííttee  ssee,,  
jjaakk  ssvvýýmm  ččtteenníímm  ppooddppoořřiitt  ssmmyysslluuppllnnéé  
pprroojjeekkttyy,,  kktteerréé  ppoommááhhaajjíí  ttěěmm,,  kktteeřříí  
ttoo  nneejjvvííccee  ppoottřřeebbuujjíí..  

2. - 9. 
třída 

ZZáámmoořřsskkéé  
oobbjjeevviitteellsskkéé  

cceessttyy  

VVyypprráávvěěnníí  oo  nneejjddůůlleežžiittěějjššíícchh  
mmoořřeeppllaavvbbáácchh  oodd  ssttaarroovvěěkkuu  aažž  ppoo  
1166..  ssttoolleettíí..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

6. - 8. 
třída 

PPoovvěěssttii  
BBřřeeccllaavvsskkaa  

PPoovvěěssttii  ttýýkkaajjííccíí  ssee  ppaammáátteekk  aa  mmíísstt  
BBřřeeccllaavvii  aa  jjeejjííhhoo  ookkoollíí..  

6. - 9. 
třída 

PPoovvěěssttii  LLeeddnniiccee  
PPoovvěěssttii  ttýýkkaajjííccíí  ssee  ppaammáátteekk  aa  mmíísstt  
LLeeddnniiccee  aa  jjeejjííhhoo  ookkoollíí..  

6. - 9. 
třída 

DDaanniieell  DDeeffooee  

ŽŽiivvoott  aa  sseezznnáámmeenníí  ss  nneejjvvěěttššíímm  
ddíílleemm  DD..  DDeeffooaa  ––  RRoobbiinnssoonn  CCrruussooee..  
MMoožžnnoosstt  ddooppllnniitt  bbeesseedduu  aanngglliicckkýýmm  
tteexxtteemm  RRoobbiinnssoonnaa  CCrruussooaa..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

6. - 9. 
třída 

BBrraattřřii  GGrriimmmmoovvéé  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo..  MMoožžnnoosstt  ddooppllnniitt  bbeesseedduu  
oo  nněěmmeecckkéé  tteexxttyy  ppoohhááddeekk  bbrraattřříí  
GGrriimmmmůů..  
((zzpprraaccoovváánnoo  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))                        

6. - 9. 
třída 

ZZnnáášš  ssvvéé  mměěssttoo??  
HHiissttoorriiee  aa  zzaajjíímmaavvoossttii  mměěssttaa  BBřřeeccllaavvii..  
((zzpprraaccoovváánnoo  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

6. - 9. 
třída 

OOssccaarr  WWiillddee  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  zzaamměěřřeennéé  ppřřeeddeevvššíímm  
nnaa  jjeehhoo  ppoohhááddkkyy  ––  mmoožžnnoosstt  ddooppllnniitt  
oo  uukkáázzkkyy  vv  aanngglliiččttiinněě..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

6. - 9. 
třída 

FFaannttaassyy  
lliitteerraattuurraa  

NNeejjssttěěžžeejjnněějjššíí  aauuttoořřii  ffaannttaassyy  aa  uukkáázzkkyy  
jjeejjiicchh  dděěll..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

6. a 9. 
třída 



KKddoo  cchhyybběěll  
vvee  sslloovvnnííccíícchh??  

JJaarroossllaavv  FFooggllaarr  --  žžiivvoott  aa  ddíílloo..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

7. - 8. 
třída 

BBoožžeennaa  
NNěěmmccoovváá  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

7. - 8. 
třída 

KKaarreell  JJaarroommíírr  
EErrbbeenn  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  --  zzaamměěřřeennoo  ppřřeeddeevvššíímm  
nnaa  bbaallaaddyy  zz  KKyyttiiccee..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

7. - 9. 
třída 

AAnnnnee  FFrraannkkoovváá  

SSeezznnáámmeenníí  ss  ddeennííkkeemm  žžiiddoovvsskkéé  ddíívvkkyy,,  
kktteerráá  ssee  mmuusseellaa  zzaa  22..  ssvv..  vváállkkyy  ii  ssee  
ssvvoouu  rrooddiinnoouu  sskkrrýývvaatt..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu  ++  kkrrááttkkýý  
ddookkuummeenntt  nnaa  DDVVDD))  

7. - 9. 
třída 

ČČtteennáářřsskkýý  eerrbb  
zznnaalloossttíí  

ZZnnaalloossttnníí  ssoouuttěěžž  rroozzdděělleennáá  
ddoo  44  ookkrruuhhůů  --  11..  zznnaalloosstt  kknniihhoovvnnyy,,  
22..  ppssaaccíí  llááttkkyy,,  vvzznniikk  aa  vvýývvoojj  ppííssmmaa,,  
33..  ssppiissoovvaatteelléé  aa  44..  iilluussttrrááttoořřii..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

7. - 9. 
třída 

KKaarreell  HHyynneekk  
MMáácchhaa  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  jjeeddnnoohhoo  zz  nneejjssllaavvnněějjššíícchh  
ččeesskkýýcchh  bbáássnnííkkůů..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

7. - 9. 
třída 

CCeessttooppiissyy  
BBeesseeddaa  zzaamměěřřeennáá  nnaa  uukkáázzkkyy  zz  ččeesskkýýcchh  
ii  ssvvěěttoovvýýcchh  cceessttooppiissůů..  

8. třída 

SSccii--ffii  lliitteerraattuurraa  
UUkkáázzkkyy  zz  kknniihh  aauuttoorrůů  vvěěddeecckkoo--
ffaannttaassttiicckkéé  lliitteerraattuurryy..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

8. - 9. 
třída 

PPoovvííddkkyy  

SSeezznnáámmeenníí  ss  ččeesskkýýmmii  ii  ssvvěěttoovvýýmmii  
aauuttoorryy  ppoovvííddeekk..  PPoovvííddáánníí  jjee  ddooppllnněěnnoo  
uukkáázzkkoouu  kknniihh  aa  úúrryyvvkkyy..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

8. - 9. 
třída 

WWiilllliiaamm  
SShhaakkeessppeeaarree  

ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo  --  mmoožžnnoosstt  ddooppllnniitt  
oo  aanngglliicckkéé  uukkáázzkkyy..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

8. - 9. 
třída 

BBoohhuummiill  HHrraabbaall  
ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo..  
((pprreezzeennttaaccee  vv  PPoowweerrPPooiinnttuu))  

8. - 9. 
třída 

JJaarroossllaavv  SSeeiiffeerrtt  ŽŽiivvoott  aa  ddíílloo..  8. - 9. 

třída 

RReeggiioonnáállnníí  
lliitteerraattuurraa  

UUkkáázzkkyy  zz  dděěll  nneejjzznnáámměějjššíícchh  oossoobbnnoossttíí  
rreeggiioonnáállnníí  lliitteerraattuurryy..  

8. - 9. 
třída 

ČČeesskkáá  ppooeezziiee  
2200..  ssttoolleettíí  

UUkkáázzkkyy  zz  kknniihh  ččeesskkýýcchh  bbáássnnííkkůů..  8. - 9. 
třída 

 

 

KNIHOVNICKÉ LEKCE 
NÁZEV ANOTACE URČENÍ 

Vyznáme se 
v knihovně 

Knihovnická lekce pro nejmladší čtenáře 
knihovny, co je to kniha, knihovna, 
rozdělení literatury. 

1. třída 

Ilustrace 
a ilustrátoři 

Knihovnická lekce o ilustracích 
a ilustrátorech. 2. třída 

Dobrodružství 
poznání 

Knihovnická lekce zaměřená 
na naučnou literaturu vhodnou 
pro tento věk. 

3. třída 

Historie knih 
a knihoven 

Psací potřeby, prostředky, písmo, vznik 
knihy a knihtisku. 4. třída 

Jak hledáme 
informace 

Encyklopedie, slovníky a hledání v nich, 
orientace v knize pomocí obsahu 
a rejstříků, procvičování. 

5. třída 

Dokážu si 
vybrat sám 

Knihovnická lekce zaměřená na beletrii, 
základy vyhledávání informací o knihách 
prostřednictvím ONLINE katalogu. 

6. třída 



Encyklopedie 
plné otázek 
a odpovědí 

Knihovnická lekce zaměřená 
na naučnou literaturu a pokročilejší 
popis vymezení mezinárodního 
desetinného třídění (MDT). 

7. třída 

Služby knihovny 
+ exkurze 

Popis a zpřístupnění služeb, které 
knihovna nabízí. Exkurze po všech 
odděleních knihovny a představení 
jejich služeb. 

8. – 9. 
třída 

Za každým 
rohem…média!!! 

Knihovnická lekce určená 
k seznámení s mediální výchovou 
a uvědomění faktu, že média dnes 
hrají důležitou roli v životě každého 
člověka. 

6. - 9. 
třída 

 

Všechny besedy, jejichž téma je společné více ročníkům, jsou 
v náročnosti výkladu a výběru ukázek přizpůsobeny danému 
věku posluchačů. 

Besedy jsou doplněny zvukovými nahrávkami, diapozitivy, 
videoukázkami.  

Pokud jste si z přehledu témat nevybrali, ale máte jiný námět na 
vhodné doplnění výuky v knihovně, kontaktujte nás - 
po domluvě lze připravit i jiné besedy na jakékoliv téma. 
Termíny besed je nutné předem domluvit, buď osobně 
v dětském oddělení nebo telefonicky či e-mailem. 

KKoonnttaakktt::    
Městská knihovna Břeclav 
Národních hrdinů 9 
690 02  Břeclav 
 
tteelleeffoonn:: 519 372 149 
ee--mmaaiill:: detske@knihovnabreclav.cz 
 

 

 

 

Marie Melská   Jarmila  Létalová   

pracovnice dětského oddělení 

 

 

 

Srdečně vás zveme k nám do 

knihovny! 


