NABÍDKA
KNIHOVNICKÝCH

LEKCÍ A BESED
oddělení pro děti a mládež

tel.:

519 372 149

e-mail:

detske@knihovnabreclav.cz

PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ

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



vyplnění přihlášky a podpis rodičů



ZAPLACENÍ REGISTRAČNÍHO POPLATKU = 80,- KČ



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

tématické kufříky

říkadla

beletrii

leporela

naučnou literaturu

komiksy

školní četbu

deskové hry

knihy cizojazyčné

kouzelné čtení

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

NÁZEV
Pohádkové
postavičky
O pohádkách
z večerníčků
Pejsek a kočička
Krtek a jeho
kamarádi

ANOTACE

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

Příroda
a ekologie

Vyprávění o přírodě a o tom,
co můžeme udělat pro její ochranu.

Kamil neumí
lítat

Pohádka o špačkovi knihomolovi
doprovázená řadou ilustrací
a informacemi o skutečném životě
špačků.

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

Pasování
druháčků na
rytíře Řádu
čtenářského

URČENÍ

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

MŠ - 1.
třída

MŠ - 2.
třída

První a druhé
čtení
Písničky
z pohádek
a večerníčků

Seznámení s knihami pro začínající
čtenáře.

1. - 2.
třída

V jaké pohádce se písnička objevila?
Jak se pohádky jmenují a o čem jsou?
Hádání na základě poslechu a obrázků.

1. - 3.
třída

Povídejme si,
děti

Seznámení a představení českého
spisovatele Josefa Čapka.

1. - 3.
třída

Jak se kreslí
Seznámení a představení českého
pohádka aneb
ilustrátora Zdeňka Milera.
Jak krtek ke
kalhotkám přišel
Příběhy se zvířecími hrdiny,
Máme rádi
e
n
cyklopedie a hádanky o zvířatech.
zvířata
Okolo Řáholce
Bajky
Čtyřlístek
kreslených
kamarádů

2. třída

Seznámení se čtveřicí komiksových
kamarádů, které děti baví více než
40 let. Čtyřlístek je nejznámější
a nejdéle vydávaný komiks v Čechách.

Program sestavený z všemožných
Hádej, hádej,
h
á
danek, které děti tak milují.
ha d a č i
Ferda Mravenec
Ondřej Sekora a jeho knížky.
a jeho kamarádi

Hurvínkův rok
1. třída

Povídání o Václavu Čtvrtkovi a jeho
knihách.
Ukázky nejznámějších bajek
upravené dle věku dětí.

Zvířátka kolem
Karla Čapka

Vyprávění o loutkách J. Skupy Hurvínkovi, Máničce, Spejblovi a paní
Kateřině doplněné o literární ukázky.
Seznámení s Dášeňkou.

1. - 3.
třída
1. - 3.
třída
1. - 3.
třída
1. - 3.
třída
1. - 3.
třída
1. - 3.
třída
2. - 3.
třída
2. - 3.
třída
2. - 3.
třída

Vodníci
z pohádkové
řeky Dyje

Josef Lada
a jeho knížky
Bubáci
a strašidla
Chytím báseň
do lasa

Beseda přibližuje dětem řeku, která
protéká Břeclaví. A že není jen ledajaká!
Tak, jako v každé správné řece, žijí
i na Dyji vodníci. Jestli jsou to vodníci
jen zlí nebo i hodní se dozvíte během
našeho vyprávění.

2. - 3.
třída

Beseda o knihách a ilustracích
českého malíře a spisovatele Josefa
Lady.

2. - 3.
třída

Ukázky z příběhů i pohádek.
Poezie Jiřího Žáčka.

Seznámení s českou regionální
Příběhy o dětech spisovatelkou Kamilou Sojkovou,
stručné představení jejího života a díla.
kolem Dyje

Komisař
Vrťapka
Moderní
pohádky
M. Macourka
a A. Mikulky
Roční období Zima + Vánoce
Roční období Jaro +
Velikonoce

2. - 4.
třída
2. - 4.
třída
3. - 4.
třída

1. - 5.
třída

Humorné čtení doplněné
videoukázkami.

3. - 5.
třída

Lidové zvyky, ukázky z beletrie
a poezie.

Slušnost
O společenském chování.
pro všední den
vesele a hravě
Ukázky knih českých a světových
Současná dětská
spisovatelů.
literatura
Putování
pravěkem

3. - 6.
třída
3. - 6.
třída

Beseda, která Vás zavede do pravěku,
ale také seznámí s českým spisovatelem
Eduardem Štorchem a knihou Lovci
mamutů.

Obrazy z pravěku doplněné
Svět vymřelých
d
i
a
pozitivy.
zvířat

Jan Skácel

Seznámení se slavným psím
detektivem a zapeklitými případy, které
musí dnes a denně řešit. I my 1 z nich
během besedy vyřešíme 

Lidové zvyky, ukázky z beletrie
a poezie, Vánoce v různých zemích
světa.

Roční období Podzim

Vyprávění o podzimu. Beseda
pomůže dětem, aby se seznámily
s lidovými zvyky a svátky, které souvisí
s podzimem. Je doplněna ukázkami
literatury o podzimu.

Pohádky aneb
Šaty dělají
člověka
Jules Verne
Zámořské
objevitelské
cesty
Pověsti
Břeclavska

3. - 6.
třída

3. - 6.
třída
1. - 9.
třída
4. - 6.
třída
4. - 6.
třída

Život a dílo známého regionálního
básníka, který část svého života prožil v
Poštorné.

4. - 6.
třída

Beseda zaměřená na pohádky,
v nichž sehrálo oblečení důležitou roli,
spojená se soutěží hádání pohádkových
šatů.

4. - 7.
třída

Život a dílo známého tvůrce
dobrodružných knih.

5. - 7.
třída

Vyprávění o nejdůležitějších
mořeplavbách od starověku až po
16. století.

6. - 8.
třída

Pověsti týkající se památek a míst
Břeclavi a jejího okolí.

6. - 9.
třída

Pověsti týkající se památek a míst

Pověsti Lednice Lednice a jejího okolí.

Daniel Defoe

Život a seznámení s největším
dílem D. Defoa – Robinson Crusoe.
Možnost doplnit besedu anglickým
textem Robinsona Crusoa.

6. - 9.
třída
6. - 9.
třída

6. - 9.
třída

Historie a zajímavosti města Břeclavi.

6. - 9.
třída

Oscar Wilde
Fantasy
literatura
Kdo chyběl
ve slovnících?
Božena
Němcová
Karel Jaromír
Erben

Anne Franková

Karel Hynek
Mácha

Život a dílo zaměřené především
na jeho pohádky – možnost doplnit
o ukázky v angličtině.
Nejstěžejnější autoři fantasy a ukázky
jejich děl.
Jaroslav Foglar - život a dílo.
Život a dílo.

Sci-fi literatura

Povídky

Život a dílo. Možnost doplnit besedu
o německé texty pohádek bratří
Bratři Grimmové Grimmů.

Znáš své město?

Cestopisy

6. - 9.
třída
6. a 9.
třída
7. - 8.
třída
7. - 8.
třída

Život a dílo - zaměřeno především
na balady z Kytice.

7. - 9.
třída

Seznámení s deníkem židovské dívky,
která se musela za 2. sv. války i se svou
rodinou skrývat.

7. - 9.
třída

Život a dílo jednoho z nejslavnějších
českých básníků.

7. - 9.
třída

William
Shakespeare

Beseda zaměřená na ukázky
z českých i světových cestopisů.
Ukázky z knih autorů vědeckofantastické literatury.

8. - 9.
třída

Seznámení s českými i světovými
autory povídek. Povídání je doplněno
ukázkou knih a úryvky.

8. - 9.
třída

Život a dílo - možnost doplnit
o anglické ukázky.

8. - 9.
třída

Bohumil Hrabal

Život a dílo.

Jaroslav Seifert

Život a dílo.

Regionální
literatura

8. třída

Ukázky z děl nejznámějších osobností
regionální literatury.

8. - 9.
třída
8. - 9.
třída
8. - 9.
třída

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

KNIHOVNICKÉ LEKCE
NÁZEV

URČENÍ

Vyznáme se
v knihovně

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

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.
Knihovnická lekce zaměřená
na beletrii, základy vyhledávání
informací o knihách prostřednictvím
ONLINE katalogu.
Knihovnická lekce zaměřená
na naučnou literaturu a pokročilejší
popis vymezení mezinárodního
desetinného třídění (MDT).
Popis a zpřístupnění služeb, které
knihovna nabízí. Exkurze po všech
odděleních knihovny a představení
jejich služeb.
Knihovnická lekce určená
k seznámení s mediální výchovou
a uvědomění faktu, že média dnes
hrají důležitou roli v životě každého
člověka.

Dokážu si
vybrat sám
Encyklopedie
plné otázek
a odpovědí
Služby knihovny
+ exkurze

Za každým
rohem…média!!!

1. třída

Besedy jsou doplněny
videoukázkami.

zvukovými

nahrávkami,

diapozitivy,

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.

5. třída

Kontakt:
Městská knihovna Břeclav
Národních hrdinů 9
690 02 Břeclav

6. třída

telefon: 519 372 149
e-mail: detske@knihovnabreclav.cz
pracovnice dětského oddělení:

7. třída

Marie Melská, DiS.

&

Jarmila Létalová

8. – 9.
třída

6. - 9.
třída

Srdečně Vás zveme k nám do knihovny!

