
Nabídka programů pro ZŠ 2020/2021
1. ročník

IVU – S Kamilem nejen o knihovně

Prostřednictvím knihy J. Bernerrové Kamil neumí lítat seznamuje 

lektor děti s knihovnou. Děti se dozví, proč je dobré umět číst 

a chodit do knihovny.

lektor: Erika Halamíčková

časová dotace: 80 minut

měsíc: prosinec

IVU – Cesta za blýskavým prasátkem

Beletristický text Ester Staré Chrochtík a Kvíkalka na cestě za 

blýskavým prasátkem – nadčasová a pro děti srozumitelná 

pohádka s poselstvím o přátelství a schopnosti být spokojený 

a šťastný. Ilustrace plné zvířátek, komiksové bubliny a dynamická 

grafická úprava jsou předpokladem k budoucí radosti ze čtení.

lektor: Erika Halamíčková

časová dotace: 90 minut

měsíc: duben

TB – Už jsem čtenář

Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Děti si na závěr školního 

roku užijí svůj den v knihovně jako její čtenáři. Zdarma obdrží 

roční registraci do rožnovské knihovny.

lektor: kolektiv knihovníků

časová dotace: 60 minut

měsíc: červen

2. ročník

TB – Už jsem čtenář

Tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Letos přesunuto na jiný 

termín, aby nejmenší děti o nic nepřišly. Zdarma obdrží roční 

registraci do rožnovské knihovny.

lektor: kolektiv knihovníků

časová dotace: 60 minut

měsíc: září/říjen

IVU – Začínáme se čtením

Lekce klade důraz na hlasité čtení a porozumění textu. Předlohou 

programu je kniha D. Krolupperové Vědí draci o legraci? Kniha 

dětem ukazuje, že odvaha a moudrost jsou důležitější než moc 

a peníze.

lektor: Erika Halamíčková

časová dotace: 90 minut

měsíc: únor

3. ročník

TB – Nic nalhaného, máloco pravda

Prostřednictvím knížek regionálních autorů děti poznávají místo, 

kde žijeme – historii, obyvatele, místa, nářečí v okolí Radhoště. 

Seznámí se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, 

bájnými a pohádkovými bytostmi.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: listopad

IVU – Kdo? Co? Jak? Kde? Encyklopedie

Děti se v průběhu lekce seznamují s naučnou literaturou 

v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu 

knihovny. Osvojí si pojem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat 

v encyklopedii, rejstříku a obsahu. 

lektor: Michal Hurta

časová dotace: 80 minut

měsíc: květen

4. ročník

TB – Poezie živě

Beseda o tom, že poezie není žádná nuda. Zábavnou formou 

nahlédneme do světa současných českých autorů např. Radka 

Malého nebo Daniely Fischerové. Představíme si říkadla, básničky, 

hry se slovy, bohatý jazyk, dobrodružství i humor v poezii ukrytý. 

Pokusíme se vést děti ke vztahu k poezii, vnímání pocitů a emocí, 

které vyvolává.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: duben

5. ročník

TB – Literární dílna

Lekce klade důraz na praktické dovednosti žáků při tvorbě 

literárního díla, které mohou žáci později využít např. v soutěži 

„O poklad strýca Juráša“. Rozvíjí kreativitu a představuje možné 

principy tvorby i samotný tvůrčí proces: jak se rozepsat, 

uspořádat tvůrčí myšlenky nebo jak oživit hlavního hrdinu.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: říjen

IVU – Jak na referát

Lekce, která letos potrvá celé dopoledne (4 vyučovací 

hodiny+přestávky), žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. 

V úvodu si žáci ujasní pojem referát a poté ve skupinách vyhledají 

informace ke konkrétnímu tématu. Důraz je kladen na využívání 

informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich 

následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci si 

prakticky vyzkouší vyhledávání v elektronickém katalogu 

knihovny. V závěru lekce žáci prezentují své výsledky a shrnou 

poznatky, které o přípravě referátu ví.

lektor: Michal Hurta, Renata Vinklerová

časová dotace: 180 minut

měsíc: únor

Měsíční přehled
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ZÁŘÍ
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7. ročník – Stvořitelé nových světů 
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8. ročník – Poznáváme sami sebe 

(TB)

6. ročník – Čtu, přemýšlím a baví 

mě to (IVU)

2. pololetí

ÚNOR

2. ročník – Začínáme se čtením 

(IVU)

5. ročník – Jak na referát (IVU)

6. ročník – Když nám čtení 

nechutná (DČ)

BŘEZEN

9. ročník – (Dez)informace 

v médiích (IVU)

DUBEN

1. ročník – Cesta za blýskavým 

prasátkem (IVU)
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KVĚTEN

3. ročník – Kdo? Co? Jak? Kde? 

(IVU)
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9. ročník – Knížky na cestu (TB)

ČERVEN

1. ročník – Už jsem čtenář (TB)



6. ročník

IVU – Čtu, přemýšlím a baví mě to

Žáci se v lekci naučí nejen vyhledávat informace v textu 

a knihovně. Lekce se zaměřuje také na prezentaci a vyjádření 

vlastního názoru. Tématem lekce je život renesančního umělce 

Leonarda da Vinci.

lektor: Sabina Panáčková

časová dotace: 90 minut

měsíc: leden

DČ – Když nám čtení nechutná

Představíme si zajímavé knihy podle různých žánrů (humorné, 

vážné, dobrodružné, fantazy, ze života), s důrazem jednak na 

osvědčené autory (Březinová, Braunová, Drijverová, Walliams), 

jednak na novinky posledních dvou let. Žáci si sami vyberou 

knihu, do které se pokusí začíst, a diskutují o své volbě.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 90 minut

měsíc: únor

7. ročník

TB – Sci-fi a fantazy – Stvořitelé nových světů

Po troše teorie a malém exkurzu do historie si na známých dílech 

společně představíme hlavní rysy žánru. Připomeneme 

nejoblíběnější fantazy série a seznámíme se s klíčovými autory 

světovými  (J. Verne, G.  B. Wells, I.  Asimov) i českými (K. Čapek, 

O. Neff, V. Šorel). Žáci dostanou doporučení na nové tituly.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: prosinec

IVU – Žiju na sociální síti

Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, kteří mají 

povědomí o hrozbách virtuální komunikace, často ale na obecné 

úrovni bez představy o tom, jak by mohla daná situace zasáhnout 

i je. Pomocí čtení s předvídáním  textů založených na reálných 

situacích je žákům zprostředkován právě takový pohled na 

problematiku. 

lektor: Renata Vinklerová

časová dotace: 90 minut

měsíc: květen

8. ročník

IVU – Myšlenkové mapy

Praktické seznámení s technikou myšlenkových map. Mentální 

mapování usnadňuje plánování a organizování poznatků, pomocí 

mapy lze přehledně zachytit prakticky jakýkoliv problém či téma. 

Studenti se seznámí se základními principy tvorby myšlenkových 

map a jejich využitím. Vyzkouší si nakreslit vlastní plánovací 

mapu, ve skupině pak znalostní mapu na vybrané téma. V závěru 

lekce studenti vzájemně hodnotí skupinové výtvory. 

lektor: Sabina Panáčková

časová dotace: 60 minut

měsíc: září

TB – Poznáváme sami sebe

Že máme být slušní a zdravit, víme, ale co je za tím? Trocha 

psychologie, etiky a etikety v beletrii i naučných knížkách pro 

mládež: Proč a jak poznat svou přirozenost, proč vznikají 

nedorozumění mezi lidmi, jak spolu komunikujeme, vybrané 

genderové otázky.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: leden

9. ročník

IVU – (Dez)informace v médiích

Lekce je zaměřena na zpravodajství v tradičních i online médiích 

a zejména na problematiku tzv. fakenews. Žáci jsou vedeni ke 

kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. 

Seznámí se s používáním zavádějících obrazových informací, hry 

se strachem, hoaxů. Prakticky si vyzkouší rozpoznat a vytvořit 

dezinformační sdělení. 

lektor: Sabina Panáčková

časová dotace: 90 minut

měsíc: březen

TB – Knížky na cestu

Před prázdninami přijde vhod malá inspirace – nabídka 

zajímavých titulů Young Adult literatury z různých tematických 

okruhů (dobrodružství, dívčí romány, humor, historie, trendy).  

Někdy se dobrý příběh skrývá v nenápadné obálce, proto 

upozorníme i na neprávem přehlížené tituly.

lektor: Jitka Slezáková

časová dotace: 60 minut

měsíc: květen

Jak objednávat?

Tematické besedy (TB) a lekce informačního vzdělávání (IVU) 

objednávejte prostřednictvím nabídkového seznamu, který je ke 

stažení online na https://knir.cz/pro-skoly/nabidka-zs/, nebo jej 

naleznete v příloze emailu. Vyplněný seznam zašlete 

elektronicky na email: panackova@knir.cz, případně odevzdejte 

osobně v knihovně. Lekce si můžete rezervovat také individuálně 

u jednotlivých lektorů. Veškeré kontakty naleznete v letáku nebo 

na www.knir.cz.

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu 

(dopoledne/odpoledne) lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. 

Vzhledem k omezené kapacitě knihovny objednávejte besedy 

v dostatečném předstihu, nejlépe 1 měsíc předem. Aby 

nedocházelo ke kolizi termínů, prosíme, kontrolujte dostupnost 

volných míst v kalendáři, který naleznete online na 

https://knir.cz/pro-skoly/nabidka-zs/.

PRO DRUŽINY A STŘEDNÍ ŠKOLY využijte prosím naši speciální 

nabídku. Více informací na www.knir.cz

Kontakty:

Jitka Slezáková

slezakova@knir.cz

571 654 747, 777 750 455

Sabina Panáčková

panackova@knir.cz

571 625 654, 777 808 695

Erika Halamíčková

ehalamickova@knir.cz

571 654 747, 777 750 455

Vysvětlivky:

IVU: informační vzdělávání 

délka 90 minut

TB: tematické besedy

délka 60 minut

Renata Vinklerová

revina@knir.cz

571 627 667, 776 466 982

Michal Hurta

hurta@knir.cz

571 627 667, 776 466 982

DČ: dílna čtení

délka 90 minut
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