
 

       Tematické besedy pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ 
 

“Bojíte se rádi? Aneb o strašidlech a jiných tajemných zjeveních“ – 
 z pověstí a vyprávění z knih V. Klimkové Lexikon ohrožených druhů strašidel 
  
S  Pipi  za  Astrid  Lindgrenovou  – seznámení  s  životem  a  dílem  Astrid
Lindgrenové. Čtení ukázek z kniha Pipi Dlouhá punčocha. Pro žáky je připraven
test a soutěže.

Macourkoviny – aneb moderní pohádka je taky pohádka - Miloš Macourek
jeho  život  a  knihy,  které  děti  poznávají  pomocí  čtených  ukázek,  písniček,
křížovek. Povídání ukončí soutěž.

František Nepil  -  seznámení s životem a dílem Františka Nepila. Poznávání
knížek pomocí čtených ukázek, obrázků, křížovky, soutěže

Pověsti z Novoměstska -  nejznámější  pověsti  z Nového Města na Moravě a
jeho okolí. Čtení ukázek, křížovky, soutěže. 
 
Záhada  hlavolamu  – "Jestřábe  vypravuj"-seznámení  s  životem  Jaroslava
Foglara a jeho dílem pomocí čtených ukázek, obrázků, křížovky. Besedu ukončí
hry Jaroslava Foglara a Rychlé šípy.

S batohem na zádech – cestujeme světadíly pomocí vtipných básniček, atlasů,
obrázků a her

Žáček žáčkům – seznámení s životem a dílem Jiřího Žáčka, hádanky, 
jazykolamy, rýmy, Popletená pohádka

Kapitán Nemo – netradiční podmořské dobrodružství s kapitánem Nemem a 
jeho ponorkou Nautilus. Jules Verne jeho život a dílo. 

Bublinkové příběhy – Jak a kdy vznikl komiks? Oblíbené i méně známé, 
klasické i netradiční komiksy.



Sportovní abeceda – seznámení s různými druhy sportů od A do Ž, hádanky, 
básničky, pracovní list, obrázky slavných sportovců.

Lovci mamutů –  Jedli lovci mamutů syrové maso? Bydleli v jeskyních či v 
chatrčích? Kolika let se dožívali? Seznámení s životem pralidí, s knihou Lovci 
mamutů  a životem a dílem Eduarda Štorcha.

Doba trvání tematických besed je přibližně 90 minut. Čas je možné zkrátit.
 

Knihovnické lekce

Knihovnicko-bibliografická příprava čtenářů – 3., 4. a 5. třída ZŠ

 řazení  knih  v knihovně,  přihlášky,  literatura  naučná  a  krásná,  mezinárodní
desetinné třídění, elektronický katalog knihovny – 45 minut

Učitelům 1. až 5. tříd ZŠ, nabízíme
tzv. „kolektivní půjčování“.

Srdečně Vás zveme k     nám do knihovny  .

Rádi Vám připravíme besedu podle požadavků s časovým předstihem.

Besedy a knihovnické lekce objednávejte
na tel. 566 598 730

email: mvs@mk.nmnm.cz
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