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NABÍDKA KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍCH LEKCÍ  
A TEMATICKÝCH BESED PRO MŠ 

2022/2023 
 
Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř nabízí besedy pro své dětské 
návštěvníky. Ty jsou rozděleny dle věku dětí, od mateřských škol po školy základní.  
 
Besedy je možné domluvit osobně v dětském oddělení, na tel. číslech 730 850 945, 569 626 
634 nebo na e-mailové adrese knihovna.detske@cekus.eu. 
 
Školy si mohou vybrat buď knihovnicko-informační lekce, nebo tematické besedy: 

- knihovnicko-informační lekce seznamuje děti s historií a současností knihovny, jejím 
chodem (objednání knih, zařazení do fondu, uspořádání knih v knihovně, půjčování 
knih, on-line katalog, celkový počet knih a čtenářů apod.) 

- tematické besedy – viz níže 
 
Besedy se konají v dětském oddělení knihovny nebo v podkroví knihovny v dopoledních 
hodinách v pondělí, úterý a ve čtvrtek, odpoledne v úterý a ve čtvrtek.  
Termín lekce či besedy je třeba si předem zamluvit. 
 
Budeme rádi, když si z naší nabídky vyberete, a těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Zároveň bychom rádi pedagogům vyšli vstříc a nabídli jim prostor knihovny jako místo, kde 
mohou sami realizovat své vyučovací hodiny. V naší knihovně mají k dispozici množství 
tištěných i elektronických zdrojů, přístup na internet a v případě potřeby i pomocnou ruku 
knihovnice. 
 
Každoročně se v dětském oddělení knihovny pořádá Pasování prvňáčků na rytíře řádu 
čtenářského, při kterém se prvňáci oficiálně pasují na čtenáře. Konání této akce většinou 
připadá na květen. (Seznamy prvňáčků přineste nebo pošlete nejpozději do prosince 2022.) 
Při této akci dostávají děti Knížku pro prvňáčka, s čímž souvisí náš projekt Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka. 
 
Prvňáčky zveme na 2 lekce: 

- čtení zábavné knížky o medvědech (Malá medvědí knížka od Zbyňka Černíka) 
a spousta zajímavostí k textu, 

- úkoly vztahující se k textu, 
- seznámení dětí s knihovnou. 

 
Termíny lekcí březen – duben (bude upřesněno v lednu). 
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BESEDY 
 
NOVINKY: 
 
S Maruškou za 12 měsíčky  
Roční období a jejich typické znaky; oblékání Marušky, až půjde k měsícům. 
 
Jeden za všechny, všichni za jednoho 
Myšák Matěj chce poznat svět a najde kamarády, kteří mají také handicap, ale když si 
vzájemně pomohou, zvládnou všechno. Jaké je to nevidět, kulhat nebo špatně slyšet? 
A umíme si pomoci?  
 
Indiáni  
Našemu kmeni Indiánů zmizel totem, který chránil celý kmen. Aby ho získali zpátky, musí se 
ukázat jako praví Indiáni. Stopovat, jezdit na koni, lovit ryby a pomáhat si. Bude to pro ně 
určitě hračka. 
 
Vesmír  
Mimozemšťan Uffík přiletěl vyzkoušet, jestli si poradíme ve vesmíru. Cestovat raketou, 
vyhýbat se meteoritům  nebo sbírat vesmírné vzorky bude pro nás určitě hračka.  
 
Pavouček Čenda  
Čtení s předvídáním. Příběh a obrázky Pavla Čecha je kouzelný. Budeme vybírat obrázky 
k testu, pomáhat Čendovi a číst si.  
 
Pohádková louka  
Pohádky, louka, květiny, zvířátka a čtení o jedné víle. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Pohádkový les  
Najdeme v našem lese všechny pohádky? A že jich je! Některé si i přečteme. 
 
O vlkovi, který vypadl z knížky  
Čtení s předvídáním. Poznávání, do jaké knihy se vlk schoval před kocourem a do které 
pohádky se nakonec dostal.  
 
Pohádkové vaření 
Co všechno dali pejsek a kočička do dortu, na čem si pochutnal Otesánek, jak se vaří 
sekerková polívka? Pohádky a úkoly pro malé kuchtíky. 
 
Zvířátka a loupežníci 
Veršovaná pohádka Františka Hrubína, téma vzájemné pomoci, přátelství, co patří do lesa, 
ukázka básnického jazyka. 
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Pohádka z pařezové chaloupky  
Malé pohádkové čtení a hraní s Křemílkem a Vochomůrkou 
 
O veliké řepě  
Co všechno roste na zahrádce? Poznáte zeleninu a ovoce? Pomůžete dědovi vytáhnout řepu? 
 
Teta to plete  
Pomůžete nám rozplést zamotané pohádky? 
 
K jako kamarádi 
Mít kamaráda je jednou z nejcennějších věcí. I proto se v knihách o přátelství často píše. 
Kamarády jsou i Kvak a Žbuňk. Čtení s předvídáním. 
 
Poprvé v knihovně 
Skřítek Knihovníček pomůže dětem seznámit se s knihovnou, děti ji projdou úplně celou 
a zjistí, jak jsou řazeny knihy a co mají na starosti knižní skřítkové. 
 
Kamil neumí létat 
Jednoduchý příběh o důležitosti spolupráce, tolerance a vzdělání. Čtení s předvídáním. 
 
Neználek  
Seznámení s městečkem Kvítečkov, poznávání květin, zeleniny, vlastností. Co je vlastně 
dobrý skutek? Čtení s předvídáním.  
 
Čertovská knihovna  
Čertovské pohádky. V pekelném kotlíku se vaří čertovsky záludné otázky a za splnění 
pekelných úkolů získají děti pekelné vysvědčení, vysílat bude Pekelná televize.   
(listopad + začátek prosince)  
 
Vánoční pohádkový strom  
Na děti čeká neozdobený vánoční stromeček a také ozdoby s pohádkovými úkoly a otázkami, 
čert a anděl.  
(konec listopadu + prosinec) 
 
Josefská jarní knihovna 
Pohádky a příběhy, ve kterých najdeme Pepíky, Pepičky, Josífky i Josefky, ale i povídání 
o jaru, Velikonocích a ochutnávání velikonočních perníčků. 
(březen + začátek dubna) 
 
Večerníček  
Povídání o Večerníčkovi a jeho začátcích, poznávání pohádkových dvojic, skládačky, knižní 
podoba Večerníčka. 
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Hrátky se zvířátky  
Zvířátka ze zoo, ze statku, z lesa (podle zájmu). Kde bydlí, čím se živí? Hledání v knihách. 
 
Šprýmy s rýmy  
Co je poezie? Co je rým? Co je verš? Děti si zahrají na básníky, přečteme si básničky, říkadla a 
potrápíme jazýčky jazykolamy. 
 
Putování pohádkovým světem  
Pohádkové dvojice, autoři, pohádky z velké dálky, skládanky. 
 
Se Čtyřlístkem do pohádky 
Putování pohádkou, poznávání pohádkových postav a pohádek. 
 
Neotesánek  
Povídání, čtení a malování na téma slušného chování inspirované stejnojmennou knihou 
Ivony Březinové. 
 
Řemesla  
Povídání o starých a zapomenutých řemeslech, ale i o nových povoláních; kufr plný 
řemeslnických nástrojů. 
 
Jakou barvu má svět?  
Housence Ferdovi vzala čarodějnice Kanimůra všechny barvy a my mu je pomůžeme najít. 
Hledání barev v názvech knih.  
 
Jaro, léto, podzim, zima, na zahrádce je nám prima  
Se skřítkem Kotlíkem a ježečkem Bodlinkou se projdeme zahradou a dozvíme se, co tam 
kvete a kdo tam žije. 
 
Abeceda žádná věda 
Kaňkáč rozházel paní Abecedě písmenka a my doufáme, že nám prvňáčci pomohou dát 
abecedu zase do pořádku. Ale má to háček! Musí si poradit s hádankami. 
 
Jak Lesanka a Palouček napravili loupežníka Brumajzla 
Dramatické čtení divadla DIK (vstupné 50Kč), pro dvě třídy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


