NABÍDKA
KULTURNĚ
VZDĚLÁVACÍCH
AKCÍ PRO ZŠ
1. - 5. třída
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV - POBOČKY
POŠTORNÁ, STARÁ BŘECLAV A CHARVÁTSKÁ
NOVÁ VES

Podle možností knihovny jsou kulturně vzdělávací akce
doplněny prezentací, poslechem a zhlédnutím zvukových či
obrazových nahrávek, případně prací s interaktivní tabulí.
Po domluvě je možné připravit i jiné kulturně vzdělávací
akce k doplnění učiva.

KONTAKTY
telefon: 519 374 934
e-mail: postorna@knihovnabreclav.cz
telefon: 519 326 956
e-mail: stbreclav@knihovnabreclav.cz
telefon: 519 332 183
e-mail: charvatska@knihovnabreclav.cz
Více informací o pobočce najdete na webových stránkách
www.knihovnabreclav.cz/pobocky

1. třída
Projekt: Knížka pro prvňáčka
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Kouzelný svět pohádek
Skřítkoškola - duben - červen, čteme, počítáme a hrajeme si se skřítky
Čtvrtek, Václav: pohádkové postavy
Čtvrtek, Václav: Kočičiny kocoura Damiána
Sekora, Ondřej a jeho zvířátka
Čapek, Karel: Dášenka
Lada, Josef: Mikeš
Medvídek Pú a jeho přátelé
Pohádky tisíce a jedné noci
Kam chodí zvířátka spát (zima, přezimování)
Zima - Vánoce
Naše město - podle knihy Z. Braunové: Jak se Vojta ztratil
Škola čar a kouzel
Recyklované pohádky
Matematické a písmenkové pohádky
Uspávání broučků - podzim
Pasování na rytíře čtenářského řádu
- po zvládnutí základní techniky čtení

2. třída
Lada, Josef: Mikeš
Říha, Bohumil: Honzíkova cesta, Vítek
Sekora, Ondřej
Pohádky K. J. Erbena a B. Němcové
Čapek, Karel: Dášenka, Pudlenka
Čeští ilustrátoři
Nepil, František: Já, Baryk
Škola čar a kouzel
Poznáváme celý svět se zajícem Felixem
Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova
Medvídek Pú a jeho kamarádi
Pohádky tisíce a jedné noci
Kam chodí zvířátka spát (přezimování, zásoby,...)
Zima - Vánoce
Jaro v přírodě i v knížkách
Naše město - podle knihy Z. Braunové: Jak se Vojta ztratil
Bramborové království: podzim
Čapek, Josef: O pejskovi a kočičce
Případ ztracené básničky - Shelly Holmes
Recyklované pohádky
Matematické a písmenkové pohádky
Kamil neumí lítat - podzim, migrace ptáků
Domácí mazlíčci - soutěž kočiček proti pejskům
Co má umět indián - život indiánů, jejich znalosti
a zkušenosti, povídání o přírodě

3. třída
Sběratelé lidové slovesnosti - Erben, K. J., Němcová, B.
Pohádky K. J. Erbena a B. Němcové
Ferda mravenec a jeho kamarádi - Ondřej Sekora a jeho knihy
Kocour Mikeš - Josef Lada a jeho knihy
Kniha a ilustrátoři
Historie města Břeclavi
Nepil, František: Já, Baryk
Pohádky tisíce a jedné noci
Naučná literatura - orientace a vyhledávání naučné literatury v
knihovně
Neotesánek - základy společenského chování pro děti, formou hry
Vydejme se k pohádkové řece - povídání o řece Dyji
Přísloví napoví - využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení, formou hry
Dávej pozor na přechodu - dopravní výchova
Poznáváme celý svět se zajícem Felixem
Čertí škola - pohádky o čertech, soutěže, luštění
Škola čar a kouzel
Pohádky prababičky přírody
Řemesla a povolání
Prázdniny a cestování v knížkách (četba na prázdniny)
Slavná dobrodružství detektivky
Jak si děti hrávaly (loutky, divadlo)

4. třída
Štorch, Eduard
Historie města Břeclavi
Pověsti Břeclavi
Pravěká Morava
Pohádky tisíce a jedné noci
Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova
Domácí mazlíčci
Písmo: pamět lidstva, vznik a vývoj písma, dějiny knihy, výroba svitků,
formou praktických ukázek a her
Neotesánek - základy společenského chování pro děti, formou her
Záhadě na stopě - řešení detektivních hádanek, cvičení postřehu,
představivosti, logiky a bystrého úsudku
Vydejme se k pohádkové řece - povídání o řece Dyji
Čertí škola - pohádky o čertech, soutěže. luštění
Přísloví napoví - využítí přísloví a říkanek k rozvoji myšlení, formou hry
Škola čar a kouzel
Pohádky prababičky přírody
Karel IV. - kniha Vítej Karle!
Řemesla a povolání
Jak si děti hrávaly (loutky, divadlo)
Bezpečný internet - nebezpečí, rizika na sociálních sítích
Filipova dobrodružství - ekologie
Filipova dobrodružství - zdravý životní styl
Filipova dobrodružství - škodlivé návyky
Cestování časem - mezi dinosaury
Cestování časem - Egypt
Cestování časem - Středověk

5. třída
Nepil, František
Foglar, Jaroslav
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
Lindgren, Astrid: Ronja, dcera Loupežníka
Filipova dobrodružství - ekologie
Filipova dobrodružství - zdravý životní styl
Filipova dobrodružství - škodlivé návyky
Poezie pro děti
Báje, pověsti, pohádky
Pověsti o Břeclavi a okolí
Pohádky tisíce a jedné noci
Písmo: paměť lidstva, vznik a vývoj písma, dějiny knihy a výroba svitků
Neotesánek - základy společenského chování pro děti
Škola čar a kouzel
Pohádky prababičky přírody
Záhadě na stopě - řešení detektivních hádanek, cvičení postřehu,
představivosti, logiky a bystrého úsudku
Přísloví napoví - využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení, formou hry
Vydejme se k pohádkové řece - povídání o řece Dyji
Dobrodružství v knihách
Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova
Praha, babka měst (historie, pověsti, poezie, památky)
Karel IV. - kniha Vítej Karle!
Bezpečný internet - nebezpečí, rizika na sociálních sítích
Gamebook - příběhy s volitelným pokračováním
Dickens, Charles - Vánoční koleda
Knihovnické lekce: naučná literatura, vyhledávání informací ve
slovnících, encyklopediích a na internetu

