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1. stupeň základních škol 
ve školním roce 2022/2023 

 

1.TŘÍDA: TADY STRAŠÍ NAŠI  

(DANIELA KROLUPPEROVÁ) 

Šestiletou Anetku trápí, že nemá velkou rodinu. Po 

návratu babičky z dlouhé cesty se začnou dít věci! 

Babička Anetce prozradí, že má i další příbuzné, 

a navíc, že to vůbec není obyčejná rodina. Je totiž 

plná pohádkových strašidel! Jak dopadne setkání 

celé rodiny po letech? 

Budeme si nejen číst a povídat, ale společně se za 

strašidly vypravíme. 

4. TŘÍDA: CESTA ZA ŠTĚSTÍM 

(MICHAEL ENGLER) 

Inspirativní příběh o odvaze a touze změnit svět. 

Život v zemi sužované bídou a hladem není žádné 

peříčko. Dospělí už nemají vůli cokoli měnit. Děti ale 

věří, že se vyplatí za štěstí bojovat, najdou odvahu 

a vydají se na cestu za svým snem. 

 

5. TŘÍDA: ÚTĚK KRYŠPÍNA N. 

(IVONA BŘEZINOVÁ) 

Budeme sledovat strhující příběh! Čtené ukázky 

prokládáme četnými otázkami, abychom děti přiměli 

přemýšlet nad tím, co musel Kryšpín prožívat a jak 

se zachovat, když se octneme v roli svědků šikany. 

Jedenáctiletý Kryšpín, outsider v dětském 

kolektivu, bezradně volí útěk jako jediné řešení 

svého trápení. Autorka postupně rozkrývá 

chlapcovu minulost a odhaluje choulostivé téma 

šikany. 

 

2. TŘÍDA: ROZUMÍ KOZA PETRŽELI? 

(RENATA ŠKALOUDOVÁ) 

Dospělí někdy mluví tak zvláštně. A když se jich 

zeptáte, řeknou: Nechytej mě za slovo. Koukáš, jak 

tele na nová vrata. Neházej flintu do žita... A pak se 

v tom vyznejte. 

Společně si vysvětlíme úsloví, která běžně 

používáme, a zasmějeme se nad knihou plných 

příběhů od známé autorky a logopedky Renaty 

Škaloudové. 

 

 

 

3. TŘÍDA: HRAVÉ RÝMOVAČKY PRO ŽÁČKY 

Básničky nás provázejí od nejútlejšího věku; děti je 

milují! Beseda podporuje a rozvíjí tuto zálibu, aby se 

později nevytratila. Ukážeme si, že básnění 

a žonglování s naší mateřštinou je hravá, tvůrčí 

činnost. Budeme rýmovat, hádat, lámat si jazyk 

a smát se nad zdařilými básničkami současných 

autorů. 

Objednání na tel. 608 886 542  

u Jany Baánové a Marie Šimkové 

v oddělení pro děti a mládež 

Interaktivní besedy stavíme na kulturně vzdělávacím 

obsahu jednotlivých knih. Představujeme příběhy s přesahem 

do života od současných, převážně českých autorů, či velká 

témata (např. rodina, odvaha, šikana). .Během besed 

využíváme metody řízeného čtení předvídáním. Žáci 

přemýšlejí, kladou otázky a společně hledáme souvislosti. 

Odnášejí si  především pozitivní zážitek spojený s knihou, 

poučení a často i chuť dát se do čtení. 


