
 

 

NABÍDKA PROGRAMŮ 

 
Knihovny města Olomouce – POBOČKY BRNĚNSKÁ 

Brněnská 80-82 

 

pro školní rok 2022/2023 

 

 
 

Rádi bychom vám představili nabídku vzdělávacích programů pro žáky MŠ, ZŠ, 

gymnázií, ale i pro družiny, kroužky, dětské domovy, domovy mládeže a různé 

zájmové skupiny. V programech se zaměřujeme na rozvíjení znalostí a dovedností, 

snažíme se děti naučit vzájemné komunikaci, spolupráci, vyjadřování svých názorů  

a schopnosti diskutovat o nich. Našim důležitým cílem je podporování čtenářské 

gramotnosti a kritického přístupu ke zjištěným informacím.  

 

 

Programy se konají v úterý, středu a pátek dopoledne a jsou zdarma. Odpolední 

programy je třeba domluvit s předstihem. 

Délku pořadu lze po dohodě upravit. 

Konkrétní termín programu je třeba předem objednat. 

Telefon: 731 611 842  

E-mail: brnenska@kmol.cz 

 

 

Těším se na spolupráci, 

s přátelským pozdravem  

Hana Effenbergerová 

 

 

 

 

mailto:brnenska@kmol.cz


Tematické besedy pro MŠ 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence 

 

MŠ 

45 min. 

 

  Novinka 

 

 

Ukliď si to, 

prosím 

Na příběhu knihy 

Tohle není džungle 

se děti zamyslí, proč 

by si měli v pokojíčku 

uklízet.  

Dítě a jeho psychika 

 

K učení 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 

MŠ 

45 min. 

 

  
 

 

Neotesánek Hravou formou 

seznámíme děti se 

základy 

společenského 

chování. 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 
 

MŠ 

 

30-45 min. 

 

 Novinka 
 

 

Třídíme a 

recyklujeme 

Děti si ujasní proč 

třídit odpad, kam 

jaký odpad vyhodit 

a také jak udělat ze 

starých věcí nové.  

Dítě a svět 

Člověk a jeho svět 

K učení 

K řešení problémů 

Komunikativní 

Občanské 

 

 

MŠ 

 

45 minut 

 

 

Poprvé  

v knihovně 

Vysvětlíme, jak 

knihovna funguje, jak 

jsou knihy seřazené a 

necháme děti 
nahlédnout do 
oblíbených knih. 
 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

 

 

MŠ 

 

 

45 – 60 minut 

 

 

Pohádkový svět 

Jak vznikly pohádky, 

jejich typické znaky, 

nejznámější autoři 

lidových i autorských 

pohádek. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 

MŠ 

 

 

45 – 60 minut 

 

Popletené 

pohádky 

Klasické pohádky 

v moderním pojetí.  

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Sociální a personální 

 

 

 

MŠ 

 

 

45 – 60 minut 

 

 

Medvídek Pú  

a jeho 

kamarádi 

Vše o známých 

kreslených 

zvířátkách s využitím 

znalostí i o těch 

opravdových. 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a jeho svět 

K učení 

Komunikativní 

 



 

MŠ 

 
 

45 – 60 minut 

 

To nejlepší ze 

známých 

Večerníčků 

Prozradíme, jak 

vznikl Večerníček, 

začteme se do 

nejznámějších 

příběhů a zjistíme, co 

si děti z Večerníčků 

pamatují. 

Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

K učení 

Komunikativní 

 

 

MŠ 

 

 

45 – 60 minut 

 

Jůlinka z jedlé 

zahrádky 

Povídání o tom, co se 

na zahradě dá vše 

vypěstovat a jaká 

zvířátka na 

zahradách žijí. Děti 

budou poznávat 

ovoce, zeleninu, i 

zvuky zvířat. 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a svět 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a příroda 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

 

 

 


