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BESEDY
I.

LITERATURA
Jak se chodí za básničkou
Básničky jsou všude kolem nás. Prožijeme jeden den se samými básničkami - od rána až do
večera.

(Půjčovna pro děti)

Moderní pohádky
Pohádky nemusí vyprávět jen o princích a princeznách, ale také o neobyčejně obyčejných
věcech, zvířátkách a postavičkách.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Pohádky
Klasické české pohádky B. Němcové, K. J. Erbena a dalších autorů s oblíbenými postavami,
které v nich vystupují.

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník, Velká Dlážka a Předmostí)

Nezbedné pohádky
Poučení o slušném chování a používání kouzelných slov „prosím“, „děkuji“ apod.

(Pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Kouzelná knihovna
Kouzlení se slovy, která voní, chutnají, hřejí atd.

(Pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Jak se chodí za básničkou (1. tř.)
Básničky jsou všude kolem nás. Prožijeme jeden den se samými básničkami - od rána až do
večera.

(Půjčovna pro děti)

Pohádky (1. - 3. tř.)
Klasické české pohádky B. Němcové, K. J. Erbena a dalších autorů s oblíbenými postavami,
které v nich vystupují.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník, Velká Dlážka a Předmostí)

Moderní pohádky (1. - 3. tř.)
Pohádky nemusí vyprávět jen o princích a princeznách, ale také o neobyčejně obyčejných
věcech, zvířátkách a postavičkách.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Knížka o knížce aneb Jak se rodí knížka (1. - 3. tř.)
Vyprávění o tom, jak taková kniha přichází na svět, kdo jí při tom pomáhá a co všechno je
třeba udělat, než se od pana spisovatele dostane až na pulty knihkupectví.

(Pobočky Velká Dlážka a Trávník)

Pravěk (1. – 3. tř.)
Vyprávění o vzniku a vývoji života na naší planetě.

(Půjčovna pro děti)

První čtení, to nic není (1. – 3. tř.)
Začínáme číst. Ukázka komiksů, časopisů, Edice První čtení, představení autorů.

(Pobočka Trávník)
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Aby děti četly (1. - 5. tř.)
Nabídka zajímavých, a hlavně čtivých knih českých i světových autorů, doplněná o ukázky
z knih pro děti 1. - 5. tříd ZŠ (detektivky, fantasy, dobrodružné příběhy, čtení pro dívky…).

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Čtu a poznávám knihovnu (2. tř.)
Volné pokračování projektu „Knížka pro prvňáčka“. Čtení a povídání o knihovně, knihách a
autorech spojené s pravidelným půjčováním knížek.

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Honzíkova cesta (2. tř.)
Veselé vyprávění Bohumila Říhy o malém Honzíkovi, který prožívá prázdniny na venkově
u babičky a dědečka.

(Pobočky Předmostí, Trávník a Velká Dlážka)

Dobrodružná literatura (2. – 4. tř.)
Přiblížení dobrodružných příběhů dětským čtenářům.

(Pobočka Předmostí)

Poezie (2. – 5. tř.)
Základní pojmy poezie a její nejznámější autoři.

(Pobočka Předmostí)
Bajky (2. - 5. tř.)
Bajky pro nejmenší.

(Půjčovna pro děti, pobočky Předmostí, Velká Dlážka a Trávník)
Literatura s dětským hrdinou (2. - 5. tř.)
Každodenní radosti a starosti dětských hrdinů v literatuře pro děti.

(Pobočka Předmostí)

Čtení s…? (2. - 5. tř.)
Rozvoj fantazie, slovní zásoby a pozornosti.

(Pobočka Předmostí)

Kniha pro mě (2. - 5. tř.)
Doporučení knih s ukázkami na předem dohodnuté téma, např. první lásky, drogy, četba do
čtenářského deníku apod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Pobočka Předmostí)

Poezie a próza (3. – 5. tř.)
Rozdíly mezi poezií a prózou, jejich vznik a dělení.

(Půjčovna pro děti)

Pověsti našeho kraje (3. - 5. tř.)
Pověsti z Přerova a jeho okolí - Hranic, Helfštýna, Chropyně atd.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka, Předmostí a Trávník)

Lidová slovesnost (3. - 5. tř.)
Jazyk jako prostředek dorozumívání mezi lidmi. Nářečí. Proč lidé mluví všude trochu jinak?

(Pobočka Předmostí)

Informace a naučná literatura (3. – 5. tř.)
Proč je dobré orientovat se v naučné literatuře, s čím mi může pomoci a jak ji mohu využít.

(Pobočka Předmostí)
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Časopisy pro děti (3. – 5. tř.)
Jak si správně vybrat časopis? Je časopis lepší než kniha? Povídání o aktuální nabídce
časopisů pro děti.

(Pobočka Předmostí)

Sci-fi, fantasy (4. – 5. tř.)
Přiblížení fantastických knižních světů dětským čtenářům.

(Pobočka Předmostí)

Komiks (4. - 5. tř.)
Historie, vývoj a zajímavosti ze světa kreslených příběhů.

(Pobočka Předmostí)

Staré pověsti české (4. – 5. tř.)
Nejznámější české pověsti – O Bivojovi, O Libuši, O králi Ječmínkovi a další.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Robinson Crusoe (5. tř.)
Povídání o dobrodružné knize anglického spisovatele Daniela Defoa.

(Pobočka Předmostí)

Báje a mýty (5. tř.)
Bohové, hrdinové a bájní tvorové v mýtech a legendách starého Řecka, Mezopotámie,
Egypta, Říma aj.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Písmo a vznik knihy (5. tř.)
Co vlastně víme o historii písma? Kde a kdy se objevilo? Na co a čím naši předci psali? A kde
se vzala kniha?

(Půjčovna pro děti)

Literární žánry (5. tř.)
Rozdíly mezi literárními žánry (pohádka, bajka, pověst, román, povídka, …) a jejich ukázky.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Staré pověsti české (6. tř.)
Nejznámější české pověsti - O Bivojovi, O Libuši, O králi Ječmínkovi a další.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Poezie (6. tř.)
Základní pojmy poezie a její nejznámější autoři.

(Pobočka Předmostí)

Robinson Crusoe (6. tř.)
Povídání o dobrodružné knize anglického spisovatele Daniela Defoa.

(Pobočka Předmostí)

Pověsti našeho kraje (6. tř.)
Pověsti z Přerova a jeho okolí - Hranic, Helfštýna, Chropyně atd.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Báje a mýty (6. - 7. tř.)
Bohové, hrdinové a bájní tvorové v mýtech a legendách starého Řecka, Mezopotámie,
Egypta, Říma aj.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)
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Písmo a vznik knihy (6. - 8. tř.)
Co vlastně víme o historii písma? Kde a kdy se objevilo? Na co a čím naši předci psali? A kde
se vzala kniha?

(Půjčovna pro děti)

Čtení s…? (6. - 8. tř.)
Rozvoj fantazie, slovní zásoby a pozornosti.

(Pobočka Předmostí)

Aby děti četly (6. – 8. tř.)
Nabídka zajímavých, a hlavně čtivých knih českých i světových autorů, doplněná o ukázky
z knih pro žáky 6. - 8. tříd ZŠ (detektivky, fantasy, dobrodružné příběhy, čtení pro dívky…).

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Půjčovna pro děti)

Kniha pro mě (6. - 8. tř.)
Doporučení knih s ukázkami na předem dohodnuté téma, např. první lásky, drogy, četba do
čtenářského deníku apod.

(Pobočka Předmostí)

Literární žánry (6. - 9. tř.)
Rozdíly mezi literárními žánry (pohádka, bajka, pověst, román, povídka, …) a jejich ukázky.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Vývoj písma a rukopisné knihy (8. - 9. tř.)
Od počátku písma přes knihtisk až ke knihám současnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Květy (8. - 9. tř.)
Vznik, podoba a proměny nejdéle vycházejícího českého časopisu.

(Oddělení pro dospělé)

Květy
Vznik, podoba a proměny nejdéle vycházejícího českého časopisu.

(Oddělení pro dospělé)

SŠ

Vývoj písma a rukopisné knihy
Od počátku písma přes knihtisk až ke knihám současnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Strana 6

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 750 02
e-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 060, +420 724 534 108

II.

AUTOŘI (spisovatelé, ilustrátoři, textaři, malíři, hudebníci…)
Josef Čapek (1. – 2. tř.)
Josef Čapek jako spisovatel a ilustrátor knih pro děti – Povídání o pejskovi a kočičce,
Devatero pohádek.

(Pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Božena Němcová a její pohádky (1. – 3. tř.)
Klasické pohádky známé české spisovatelky.

(Půjčovna pro děti)

Josef Lada - spisovatel (1. - 5. tř.)
Josef Lada není jen malíř a ilustrátor, ale i spisovatel knih pro děti, kde zvířátka chodí po
dvou a některá dokonce i mluví.

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Karel Čapek (1. - 5. tř.)
Vyprávění o životě českého spisovatele, který se prosadil i v zahraničí, navrženého na
Nobelovu cenu za literaturu, objevitele slova „robot“, novináře, který hovořil s T. G.
Masarykem, velkého zahradníka a milovníka psů a koček.

(Půjčovna pro děti, pobočky Trávník a Velká Dlážka)

Čtu a poznávám knihovnu (2. tř.)
Volné pokračování projektu „Knížka pro prvňáčka“. Čtení a povídání o knihovně, knihách a
autorech spojené s pravidelným půjčováním knížek.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka a Trávník)

Čeští spisovatelé (2. - 5. tř.)
Povídání o oblíbených českých spisovatelích pro děti: I. Březinové, K. Čapkovi, J. Čapkovi a
Fr. Nepilovi.

(Půjčovna pro děti)

Astrid Lindgrenová (2. - 5. tř.)
Povídání o slavné švédské spisovatelce a jejích knihách pro děti - Pipi dlouhá punčocha, Děti
z Bullerbynu, Karkulín ze střechy, Ronja, dcera loupežníka aj.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

František Nepil (2. - 5. tř.)
Zajímavosti ze života českého spisovatele s ukázkami z jeho knih pro děti - Makový mužíček,
Já Baryk a dalších.

(Půjčovna pro děti)

Josef Kainar (2. - 5. tř.)
Známý český básník, hudebník a muzikant. Jeho život, knihy pro děti a rodné město Přerov.

(Půjčovna pro děti)

Miloš Macourek (2. - 5. tř.)
Známý autor pohádek a knih pro děti, tvůrce příběhů o Machovi a Šebestové a mnoha
dalších.

(Půjčovna pro děti)

Iva Procházková (2. - 5. tř.)
Česká oceňovaná autorka knih pro malé i větší děti.

(Půjčovna pro děti)
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Petra Braunová (3. - 5. tř.)
Seznámení se současnou českou spisovatelkou a jejími knihami.

(Půjčovna pro děti)

Ivona Březinová (3. - 5. tř.)
Povídání o životě známé české spisovatelky a seznámení s jejími knížkami pro děti a mládež.

(Půjčovna pro děti)

Jiří Trnka (3. - 5. tř.)
Známý výtvarník, ilustrátor i autor animovaných filmů a pohádkového příběhu pro děti.

(Půjčovna pro děti)

Čeští ilustrátoři dětských knih (3. - 5. tř.)
Známí čeští ilustrátoři - J. Trnka, H. Zmatlíková, A. Born, J. Lada, Z. Smetana, O. Sekora a
další.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Miloš Kratochvíl (3. - 5. tř.)
Život a literární dílo současného oblíbeného spisovatele.

(Půjčovna pro děti)

Vojtěch Steklač (3. - 5. tř.)
Povídání o partě kluků a jejich neuvěřitelných dobrodružstvích v jedné pražské čtvrti.

(Pobočka Předmostí)

Jaroslav Foglar (4. - 5. tř.)
Povídání o životě a knížkách spisovatele a skauta s přezdívkou Jestřáb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Půjčovna pro děti)

Jules Verne (5. tř.)
Dobrodružný svět v knihách francouzského spisovatele, který je považován za jednoho ze
zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury.

(Půjčovna pro děti)

Jan Hus (5. tř.)
Život významného českého reformátora a kněze.

(Půjčovna pro děti)

Jacqueline Wilson (5. tř.)
Povídání o knihách anglické spisovatelky. Její malí hrdinové a hrdinky musí čelit mnoha
problémům - životu bez rodičů v dětském domově, útěkům z domova, životu s postiženým
sourozencem, šikaně spolužáků, rozchodu rodičů a střídavé péči, smrti blízkého člověka nebo
ztrátě zvířecího mazlíčka. Autorka se nevyhýbá ani dospívání a lásce, které s sebou přinášejí
spoustu nedorozumění a starostí.

(Pobočka Předmostí)

Strana 8

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 750 02
e-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 060, +420 724 534 108

Jaroslav Foglar (6. tř.)
Povídání o životě a knížkách spisovatele a skauta s přezdívkou Jestřáb.

(Půjčovna pro děti)

Jan Hus (6. tř.)
Život významného českého reformátora a kněze.

(Půjčovna pro děti)

Božena Němcová – pohádky i Babička (6. tř.)
Nejen pohádky, ale i život na vesnici, tak jak jej popsala Božena Němcová.

(Pobočka Trávník)

Iva Procházková (6. - 8. tř.)
Česká oceňovaná autorka knih pro malé i větší děti a dospívající čtenáře.

(Půjčovna pro děti)

Jules Verne (6. - 8. tř.)
Dobrodružný svět v knihách francouzského spisovatele, který je považován za jednoho ze
zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury.

(Půjčovna pro děti)

Karel Čapek (6. - 9. tř.)
Vyprávění o životě českého spisovatele, který se prosadil i v zahraničí, navrženého na
Nobelovu cenu za literaturu, objevitele slova „robot“, novináře, který hovořil s T. G.
Masarykem, velkého zahradníka a milovníka psů a koček.

(Půjčovna pro děti)

Jacqueline Wilson (6. - 9. tř.)
Povídání o knihách anglické spisovatelky. Její malí hrdinové a hrdinky musí čelit mnoha
problémům - životu bez rodičů v dětském domově, útěkům z domova, životu s postiženým
sourozencem, šikaně spolužáků, rozchodu rodičů a střídavé péči, smrti blízkého člověka nebo
ztrátě zvířecího mazlíčka. Autorka se nevyhýbá ani dospívání a lásce, které s sebou přinášejí
spoustu nedorozumění a starostí.

(Pobočka Předmostí)

Ivona Březinová (7. - 9. tř.)
Jak snadné je podlehnout závislosti a co si počít dál: trilogie na téma gamblerství, drogy a
anorexie.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Pobočka Předmostí)

Jan Werich (8. - 9. tř.)
Významný český filmový a divadelní herec, dramatik, spisovatel, filmový scénárista,
významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury,
zakladatel divadla V+W.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští výtvarní umělci (8. - 9. tř.)
Malíři, grafici a výtvarníci Josef Baják, Oldřich Hradil, Marie Hlobilová-Mrkvičková, Jan
Chmelař, Pavel a Věra Kotasovi, Augustin Mervart, Eva Siblíková-Chmelařová, Miloš Sum
a mnoho dalších přerovských rodáků nebo občanů města Přerova.

(Oddělení pro dospělé)

Jan Skácel (8. - 9. tř.)
Moravský básník, spisovatel a překladatel, autor písňových textů pro divadlo i poezie pro děti.
Jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, jehož dílo bylo oceněno až po jeho
smrti.

(Oddělení pro dospělé)

Strana 9

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 750 02
e-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 060, +420 724 534 108

Komenský a Přerov (8. – 9. tř.)
Jedna z nejvýznamnějších osobností Přerova, který tvořil výraznou etapu v jeho životě.
Osobnost, která svým dílem přispěla k rozvoji lidské společnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Alfons Mucha (8. - 9. tř.)
Nejvýznamnější umělec evropské secese.

(Oddělení pro dospělé)

Edith Piaf (8. - 9. tř.)
„Vrabčák“ z předměstí – významná francouzská šansoniérka.

(Oddělení pro dospělé)

Jiří Šlitr a divadlo Semafor (8. - 9. tř.)
Hudební skladatel Jiří Šlitr a historie divadla Semafor.

(Oddělení pro dospělé)

Karel Zeman (8. - 9. tř.)
Mistr dětské fantazie a kouzelník filmového plátna.

(Oddělení pro dospělé)

Jan Blahoslav (8. - 9. tř.)
Jeden z nejvýznamnějších přerovských rodáků. Představitel Jednoty bratrské, hudební
teoretik, jazykovědec a historik, teolog, pedagog a humanistický spisovatel. Je pokládán za
nejvýznamnější českou kulturní osobnost 16. století a považován za předchůdce
Komenského.

(Oddělení pro dospělé)

Jiří Mahen (8. - 9. tř.)
Všestranná kulturní osobnost, dramatik, spisovatel, básník, redaktor, knihovník, organizátor
kulturního života a ichtyolog. V letech 1908-1910 působil v Přerově, kde napsal své
nejúspěšnější drama Jánošík.

(Oddělení pro dospělé)

Milada Ganguli (8. - 9. tř.)
Přerovská rodačka, etnografka, spisovatelka a překladatelka. Žila a působila v Indii, kde
shromáždila unikátní etnografické sbírky nágského umění.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Oddělení pro dospělé)

Divadlo Spejbla a Hurvínka (8. – 9. tř.)
Historie i současnost divadla, jeho představitelé J. Skupa, M. Kirschner, H. Štáchová. Vznik
nejvýznamnějších loutek Spejbla a Hurvínka.

(Oddělení pro dospělé)

Česká touha cestovatelská a spisovatelská (8. – 9. tř.)
Vojtěch Alberto Frič, Otakar Batlička a Josef Formánek – čeští spisovatelé, kteří procestovali
různé kouty světa.

(Oddělení pro dospělé)

Zdeněk Svěrák (8. – 9. tř.)
Život a dílo scenáristy, textaře, herce a spolutvůrce Járy Cimrmana. Divadlo Járy Cimrmana.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští spisovatelé a básníci (9. tř.)
František Bayer, Jan Blahoslav, Karel Blažek, Milada Ganguli, Josef Kebza, Jaroslav Mazáč,
Augusta Skálová a mnoho dalších přerovských rodáků nebo osobností spjatých s Přerovem.

(Oddělení pro dospělé)
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Kainar a Přerov (9. tř.)
Město Přerov se může pochlubit několika významnými rodáky a Josef Kainar patří mezi ně.
Chcete se dozvědět, kde bydlel, kam chodil do školy, co zde napsal a zda měl na Přerov
pěkné vzpomínky?

ZŠ II. STUPEŇ

(Oddělení pro dospělé)

Jiřina Hauková (9. tř.)
Rodačka z Přerova. Významná básnířka a překladatelka, členka umělecké Skupiny 42,
držitelka Ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo a Medaile za zásluhy.

(Oddělení pro dospělé)

Oldřich Mikulášek (9. tř.)
Život a dílo známého básníka, přerovského rodáka.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští spisovatelé a básníci
František Bayer, Jan Blahoslav, Karel Blažek, Milada Ganguli, Josef Kebza, Jaroslav Mazáč,
Augusta Skálová a mnoho dalších přerovských rodáků nebo osobností spjatých s Přerovem.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští výtvarní umělci
Malíři, grafici a výtvarníci Josef Baják, Oldřich Hradil, Marie Hlobilová-Mrkvičková, Jan
Chmelař, Pavel a Věra Kotasovi, Augustin Mervart, Eva Siblíková-Chmelařová, Miloš Sum
a mnoho dalších přerovských rodáků nebo občanů města Přerova.

(Oddělení pro dospělé)

Kainar a Přerov
Město Přerov se může pochlubit několika významnými rodáky a Josef Kainar patří mezi ně.
Chcete se dozvědět, kde bydlel, kam chodil do školy, co zde napsal a zda měl na Přerov
pěkné vzpomínky?

(Oddělení pro dospělé)

Jiřina Hauková
Rodačka z Přerova. Významná básnířka a překladatelka, členka umělecké Skupiny 42,
držitelka Ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo a Medaile za zásluhy.

(Oddělení pro dospělé)

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Historie i současnost divadla, jeho představitelé J. Skupa, M. Kirschner, H. Štáchová. Vznik
nejvýznamnějších loutek Spejbla a Hurvínka.

STŘEDNÍ ŠKOLY

(Oddělení pro dospělé)

Česká touha cestovatelská a spisovatelská
Vojtěch Alberto Frič, Otakar Batlička a Josef Formánek – čeští spisovatelé, kteří procestovali
různé kouty světa.
Oldřich Mikulášek
Život a dílo známého básníka, přerovského rodáka.

(Oddělení pro dospělé)

Jan Skácel
Básník a překladatel. Jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, jehož dílo bylo
oceněno až po jeho smrti.

(Oddělení pro dospělé)
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Alfons Mucha
Nejvýznamnější umělec evropské secese.

(Oddělení pro dospělé)

Edith Piaf
„Vrabčák“ z předměstí – významná francouzská šansoniérka.

(Oddělení pro dospělé)

Jiří Šlitr a divadlo Semafor
Hudební skladatel Jiří Šlitr a historie divadla Semafor.

(Oddělení pro dospělé)

Karel Zeman
Mistr dětské fantazie a kouzelník filmového plátna.

(Oddělení pro dospělé)

Jan Werich
Významný český filmový a divadelní herec, dramatik, spisovatel, filmový scénárista,
významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury,
zakladatel divadla V+W.

(Oddělení pro dospělé)

Jan Blahoslav
Jeden z nejvýznamnějších přerovských rodáků. Představitel Jednoty bratrské, hudební
teoretik, jazykovědec a historik, teolog, pedagog a humanistický spisovatel. Je pokládán za
nejvýznamnější českou kulturní osobnost 16. století a považován za předchůdce
Komenského.

(Oddělení pro dospělé)

Jiří Mahen
Všestranná kulturní osobnost, dramatik, spisovatel, básník, redaktor, knihovník, organizátor
kulturního života a ichtyolog. V letech 1908-1910 působil v Přerově, kde napsal své
nejúspěšnější drama Jánošík.

(Oddělení pro dospělé)

STŘEDNÍ ŠKOLY

Komenský a Přerov
Jedna z nejvýznamnějších osobností Přerova, který tvořil výraznou etapu v jeho životě.
Osobnost, která svým dílem přispěla k rozvoji lidské společnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Zdeněk Svěrák
Život a dílo scenáristy, textaře, herce a spolutvůrce Járy Cimrmana. Divadlo Járy Cimrmana.

(Oddělení pro dospělé)

Milada Ganguli
Přerovská rodačka, etnografka, spisovatelka a překladatelka. Žila a působila v Indii, kde
shromáždila unikátní etnografické sbírky nágského umění.

(Oddělení pro dospělé)
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III.

VŠEOBECNÉ

Řemesla a povolání
Povídání o řemeslech, resp. o povoláních, se kterými se běžně setkáváme, ale i s těmi
v dnešní době skoro neznámými.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka a Trávník)

Roční období
Střídání čtyř období v průběhu roku a jejich významné svátky.

(Pobočky Předmostí a Trávník)

Jaro
Co se děje na jaře s přírodou i s lidmi. Jarní svátky.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka, Trávník a Předmostí)
Zima
Povídání o tom, jaká bývá zima u nás doma a jak to vypadá tam, kde zima trvá skoro celý rok
– v polárních krajích.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka a Trávník)
Pravěk
Vyprávění o vzniku a vývoji života na naší planetě.

(Půjčovna pro děti)

Poprvé v knihovně s Večerníčkem
Seznámení s prostředím a provozem knihovny. Rozdělení knih pro děti a pro dospělé,
vysvětlení základních pojmů. Rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Známé televizní
večerníčky, které vyšly v knižní podobě. Postavy večerníčků a jejich příběhy. Hádanky a kvízy.

(Knihovny v místních částech – Čekyně, Henčlov, Lověšice, Vinary, Újezdec)
Jaro – včelky vylétají z úlu
Povídání o jarní přírodě, včelkách a medu, doplněné o aktivity s dětmi.

(Knihovny v místních částech – Čekyně, Henčlov, Lověšice, Vinary, Újezdec)

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mořské dobrodružství
Jaká je voda v moři? Jak vypadá pláž a jaké lodě plují po moři? K čemu slouží majáky? Veselé
povídání a čtení o tvorech, kteří žijí v moři.

(Knihovny v místních částech – Čekyně, Henčlov, Lověšice, Vinary, Újezdec)

Povolání a řemesla
Poznávání povolání hravou formou. Povídání o tradičních i méně známých povoláních. O tom,
proč je práce, která nás živí, tak důležitá.

(Knihovny v místních částech – Čekyně, Henčlov, Lověšice, Vinary, Újezdec)

Zvířátka v ZOO
Zoologická zahrada je plná cizokrajných zvířat. Přijďte se s nimi a s jejich řečí seznámit do
knihovny prostřednictvím pohádkových knih.

(Knihovny v místních částech – Čekyně, Henčlov, Lověšice, Vinary, Újezdec)
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Čím budu (1. - 2. tř.)
Povídání o povoláních, která děti znají. Důležitost jednotlivých profesí.

(Pobočky Velká Dlážka a Trávník)

Tatínku, jeď opatrně! (1. - 2. tř.)
Dopravní výchova pro nejmenší, dopravní značky a pravidla silničního provozu.

(Pobočky Velká Dlážka a Trávník)

Roční období (1. - 4. tř.)
Střídání čtyř období v průběhu roku a jejich významné svátky.

(Pobočky Předmostí a Trávník)

Jaro (1. - 5. tř.)
Co se děje na jaře s přírodou i s lidmi. Jarní svátky.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka, Trávník a Předmostí)
Řemesla a povolání (1. - 5. tř.)
Povídání o řemeslech, resp. o povoláních, se kterými se běžně setkáváme, ale i s těmi
v dnešní době skoro neznámými.

(Půjčovna pro děti)

Vánoce (1. - 5. tř.)
Co všechno předchází Štědrému dni, jaké zvyky dodržovali naši předci a které dodržujeme
dnes my. Jak slaví Vánoce naši sousedé nebo děti jinde ve světě.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka, Trávník a Předmostí)

Já a moje rodina (2. - 4. tř.)
Kdo všechno tvoří rodinu, vztahy a problémy v rodině. Ukázky z knížek.

(Pobočka Předmostí)

Velikonoce (2. - 5. tř.)
Největší svátky jara, jejich zvyky a tradice.

(Půjčovna pro děti, pobočky Velká Dlážka, Trávník a Předmostí)
Nebezpečný internet (2. - 5. tř.)
Jaká nebezpečí na nás můžou čekat, jakmile zapneme počítač.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY I.STUPEŇ

(Půjčovna pro děti)

Drogy (3. - 5. tř.)
Drogy, jejich účinky na člověka, nebezpečí drogové závislosti, odvykání, prevence.

(Půjčovna pro děti)

Ochrana přírody (3. – 5. tř.)
Člověk a svět kolem něj – příroda, ale i odpad.

(Pobočka Předmostí)

Planeta Země (3. – 5. tř.)
Země jako planeta - stavba planety, jak funguje a jaká nebezpečí jí hrozí. Povídání o naší
Zemi z mnoha úhlů pohledu.

(Pobočka Předmostí)

Lidské tělo (3. – 5. tř.)
Co naše tělo potřebuje, aby dobře fungovalo? Co všechno obnáší správná péče o tělo? Proč
nás občas tělo zlobí? Povídání o stavbě těla, o jeho vývoji i jeho funkcích.

(Pobočka Předmostí)
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Společenské chování (3. - 5. tř.)
Co to je společenské chování? Jak se máme správně chovat, aby se za nás nemusel nikdo
stydět?

(Půjčovna pro děti)

Karel IV. (3. – 5. tř.)
Život a významné počiny největšího českého panovníka.

(Pobočka Předmostí)

Co věděly prababičky (4. tř.)
Jak se žilo našim prababičkám, jak se v jejich době mluvilo, jaké oblečení se nosilo, co se
jedlo a jak se bydlelo.

(Půjčovna pro děti)

Mládež a vztahy (5. tř.)
Vztah jako definice, komunikace ve všech formách vztahů. Proč potřebujeme vztahy
k životu?

(Pobočka Předmostí)

Velikonoce (6. tř.)
Největší svátky jara, jejich zvyky a tradice.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Vánoce (6. tř.)
Co všechno předchází Štědrému dni, jaké zvyky dodržovali naši předci a které dodržujeme
dnes my. Jak slaví Vánoce naši sousedé nebo děti jinde ve světě.

(Půjčovna pro děti, pobočka Předmostí)

Karel IV. (6. tř.)
Život a významné počiny největšího českého panovníka.

(Pobočka Předmostí)

Ochrana přírody (6. – 7. tř.)
Člověk a svět kolem něj – příroda, ale i odpad.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Pobočka Předmostí)

Mládež a vztahy (6. – 7. tř.)
Vztah jako definice, komunikace ve všech formách vztahů. Proč potřebujeme vztahy
k životu?

(Pobočka Předmostí)

Korunovační klenoty (6. - 9. tř.)
Hodnotu českých korunovačních klenotů nelze v penězích vyjádřit. Kromě neocenitelné
hodnoty historické se staly vzácným symbolem české státnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Olomoucký orloj (7. - 9. tř.)
Vznik a vývoj unikátní historické památky, která osmkrát změnila svou podobu.

(Oddělení pro dospělé)

Karel IV. (7. - 9. tř.)
Podrobné informace o životě a díle největšího českého panovníka včetně méně známých
skutečností.

(Oddělení pro dospělé)
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Marie Terezie (8. - 9. tř.)
Čtyřicet let vlády mocné panovnice, historické události, nejznámější reformy i pohled do
soukromého života.

(Oddělení pro dospělé)

Tomáš Baťa st. (8. - 9. tř.)
Zakladatel firmy Baťa. Podnikatelské začátky, rozvoj a řízení velkého podniku. Zajímavosti ze
soukromého života.

(Oddělení pro dospělé)

Významné osobnosti Přerova (8. - 9. tř.)
40 významných osobností majících vztah k Přerovu a 40 ulic nesoucích jejich jména.

(Oddělení pro dospělé)

e-books (8. - 9. tř.)
Historie a současnost elektronických knih a jejich čteček, přehled možností. Informace
o autorském právu e-knih.

(Oddělení pro dospělé)

František Venclovský (8. - 9. tř.)
Jako první občan Československa přeplaval v roce 1971 kanál La Manche. Držitel dvou
světových rekordů v plavání v extrémně chladné vodě. Nositel Ceny města Přerova - Medaile
J. A. Komenského.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští starostové (8. - 9. tř.)
Život a činnost přerovských starostů, kteří se významně zasloužili o rozvoj města Přerova.

(Oddělení pro dospělé)

Pernštejnové a Přerov (8. - 9. tř.)
Dějiny významného moravského šlechtického rodu Pernštejnů, který držel přerovské panství
120 let a zasloužil se o rozvoj města i celého panství.

(Oddělení pro dospělé)

Žerotínové a Přerov (8. - 9. tř.)
Rod Žerotínů, který se významně zapsal do dějin města Přerova, a především Karel starší ze
Žerotína, který byl majitelem přerovského panství třicet osm let.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. STUPEŇ

(Oddělení pro dospělé)

Slavné ženy české historie (8. – 9. tř.)
Polyxena z Lobkovic, Perchta z Rožmberka, Kateřina Zaháňská a Sidonie Nádherná.

(Oddělení pro dospělé)

Chráněné kulturní památky Přerova (8. - 9. tř.)
Seznámení s významnými kulturními památkami Přerova – nemovité památky a umělecká
díla, která nesou označení kulturní památka - budovy, sochy, kostely a jejich architekti a
stavitelé.

(Oddělení pro dospělé)

Historie a současnost Městské knihovny v Přerově (8. - 9. tř.)
Vznik knihovny v Přerově, její začátky a postupný vývoj až do současnosti.

(Oddělení pro dospělé)

Významné umělecké osobnosti Přerovska (8. – 9. tř.)
Slavní herci, režiséři, tanečníci a choreografové přerovského regionu.

(Oddělení pro dospělé)
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Olomoucký orloj
Vznik a vývoj unikátní historické památky, která osmkrát změnila svou podobu.

(Oddělení pro dospělé)

Karel IV.
Podrobné informace o životě a díle největšího českého panovníka včetně méně známých
skutečností.

(Oddělení pro dospělé)

Marie Terezie
Čtyřicet let vlády mocné panovnice, historické události, nejznámější reformy i pohled do
soukromého života.

(Oddělení pro dospělé)

Tomáš Baťa st.
Zakladatel firmy Baťa. Podnikatelské začátky, rozvoj a řízení velkého podniku. Zajímavosti ze
soukromého života.

(Oddělení pro dospělé)

Významné osobnosti Přerova
40 významných osobností majících vztah k Přerovu a 40 ulic nesoucích jejich jména.

(Oddělení pro dospělé)

e-books
Historie a současnost elektronických knih a jejich čteček, přehled možností. Informace
o autorském právu e-knih.

(Oddělení pro dospělé)

František Venclovský
Jako první občan Československa přeplaval v roce 1971 kanál La Manche. Držitel dvou
světových rekordů v plavání v extrémně chladné vodě. Nositel Ceny města Přerova - Medaile
J. A. Komenského.

(Oddělení pro dospělé)

Přerovští starostové
Život a činnost přerovských starostů, kteří se významně zasloužili o rozvoj města Přerova.

(Oddělení pro dospělé)

Pernštejnové a Přerov
Dějiny významného moravského šlechtického rodu Pernštejnů, který držel přerovské panství
120 let a zasloužil se o rozvoj města i celého panství.

(Oddělení pro dospělé)

STŘEDNÍ ŠKOLY

Žerotínové a Přerov
Rod Žerotínů, který se významně zapsal do dějin města Přerova, a především Karel starší ze
Žerotína, který byl majitelem přerovského panství třicet osm let.

(Oddělení pro dospělé)

Slavné ženy české historie
Polyxena z Lobkovic, Perchta z Rožmberka, Kateřina Zaháňská a Sidonie Nádherná.

(Oddělení pro dospělé)

Chráněné kulturní památky Přerova
Seznámení s významnými kulturními památkami Přerova - nemovité památky a umělecká díla,
která nesou označení kulturní památka - budovy, sochy, kostely a jejich architekti a stavitelé.

(Oddělení pro dospělé)
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Historie a současnost Městské knihovny v Přerově
Vznik knihovny v Přerově, její začátky a postupný vývoj až do současnosti.

STŘEDNÍ ŠKOLY

(Oddělení pro dospělé)

Významné umělecké osobnosti Přerovska
Slavní herci, režiséři, tanečníci a choreografové přerovského regionu.

(Oddělení pro dospělé)

Česká egyptologie
Úspěchy československé a české egyptologie za posledních 50 let v čele s významným
egyptologem prof. Miroslavem Vernerem.

(Oddělení pro dospělé)

Pro ŠD
Zábavná odpoledne se spoustou kvízů, hádanek, hraní a povídání nejen o knížkách.

(Půjčovna pro děti – pouze středy odpoledne, pobočka Předmostí - po domluvě)
Besedy trvají 45 minut a jsou poskytovány bezplatně.

Na všechny přednášky a besedy je nutné se předem domluvit a osobně nebo telefonicky
objednat na pobočkách a pracovištích uvedených v závorkách pod stručnou
charakteristikou besedy.
Besedy, u kterých je uvedeno místo konání oddělení pro dospělé, jsou realizovány
v přednáškové místnosti Městské knihovny v Přerově na Žerotínově nám. 36 v 1. patře.
Kontakty:
Půjčovna pro děti, Palackého 1, tel.: 581 334 076, 724 519 662, e-mail: deo@knihovnaprerov.cz
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14, tel.: 581 334 079, 724 519 634, e-mail: predmosti@knihovnaprerov.cz
Pobočka Trávník 30, tel.: 581 334 077, 724 519 639, e-mail: travnik@knihovnaprerov.cz
Pobočka Velká Dlážka 44, tel.: 581 334 078, 724 519 658, e-mail: dlazka@knihovnaprerov.cz
Oddělení pro dospělé, Žerotínovo nám. 36, tel.: 581 334 072, e-mail: aktivity@knihovnaprerov.cz
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LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY
Cílem lekcí informační výchovy je seznámit žáky a studenty s knihovnou a s jejími službami, pomoci
jim zorientovat se v knihovním fondu, naučit je pracovat s informacemi a pokusit se vzbudit v dětech
zájem o knihy a potřebu číst.

MŠ

ZŠ I.

MŠ, 1. tř. - Poprvé v knihovně
První návštěva knihovny, svět pohádek a pohádkových postaviček. Seznámení s prostředím a pravidly,
která je zde nutno dodržovat.

ZŠ I.
2. tř. - 4. tř. - Už čtu sám, umím si vybrat sám
Jak vzniká kniha a jak se v ní orientovat. Literární druhy a žánry. Orientace v knihovně.

ZŠ I.

ZŠ II.

5. - 8. tř. - Do knihovny za poznáním
Orientace v knihovně, její pravidla, služby poskytované knihovnou. Knihovní fond a jeho organizace,
vyhledávání v elektronickém katalogu. Práce s odbornou literaturou.

ZŠ II.

SŠ

9. tř., SŠ - Knihovna - svět informací
Vývoj knihoven, služby knihovny. Knihovní fond a jeho organizace, vyhledávání v elektronickém
katalogu, bibliografie, rešerše, databáze. Práce s odbornou literaturou.
Lekce informační výchovy pro 1. - 8. třídu si můžete objednat v půjčovně pro děti nebo na
pobočkách v Předmostí, na Velké Dlážce nebo na Trávníku. Lekce trvají 45 minut a jsou
poskytovány bezplatně. Na každou lekci je nutné se domluvit a předem osobně nebo
telefonicky objednat. Lekce z provozních důvodů provádíme nejpozději v 11.00 hodin.
Lekce informační výchovy pro 9. třídu a střední školy si můžete objednat na dospělém
oddělení Městské knihovny v Přerově. Lekce trvají 45 minut a jsou poskytovány
bezplatně. Lekce se konají v přednáškové místnosti knihovny na Žerotínově nám. 36
v 1. patře. Na každou lekci je nutné se domluvit a předem osobně nebo telefonicky
objednat.
Kontakty:
Půjčovna pro děti, Palackého 1, tel.: 581 334 076, 724 519 662, e-mail: deo@knihovnaprerov.cz
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14, tel.: 581 334 079, 724 519 634, e-mail: predmosti@knihovnaprerov.cz
Pobočka Trávník 30, tel.: 581 334 077, 724 519 639, e-mail: travnik@knihovnaprerov.cz
Pobočka Velká Dlážka 44, tel.: 581 334 078, 724 519 658, e-mail: dlazka@knihovnaprerov.cz
Oddělení pro dospělé, Žerotínovo nám. 36, tel.: 581 334 072, e-mail: aktivity@knihovnaprerov.cz
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