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Své návštěvy ohlaste, prosím, měsíc předem.  

Telefon: 596 522 449 



Nabídka tematických návštěv 

pro mateřské školy  2018/2019 

 

Termín návštěvy je třeba domluvit nejméně měsíc předem osobně nebo telefonicky na 

telefonním čísle 596 522 449. 

Pokud budete mít zájem, rádi připravíme besedu na vámi zvolené téma. Zrušení přihlášené 

akce je nutné oznámit nejméně 2 dny před dohodnutým termínem. 

 

 

Bob a Bobek v knihovně – oblíbené postavičky přibližují hravou formou prostředí knihovny 

a společně se pozastavují nad důležitostí otázky - ,,A proč?“. 

Doba trvání: 30 – 45 minut 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazykové komunikace, Umění a kultura 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

Husa Líza a papuchalk Petr – povídání nejen o zvířátkách. Krásné knihy Petra Horáčka nás 

zavedou do světa, kde je důležité mít nejlepšího přítele a kde každý je jiný, a přesto tak 

důležitý pro ostatní. Budeme si číst a prohlížet tyto krásně ilustrované knihy pro děti. 

Doba trvání: 30 – 40 minut 

Vzdělávací oblast: Dítě a psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Podzim s Medvídkem Pú – kamarádi ze Stokorcového lesa se s dětmi podělí, co se dověděli 

o podzimní přírodě. 

Doba trvání: 30 – 45 minut 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 
Krtek a zima – poznejte s Krtečkem veselý svět. Příběh o tom, jak Krtek získá nového 

kamaráda sněhuláka, kterého zachrání před jarním sluníčkem. 

Doba trvání: 30 – 45 minut 

Vzdělávací oblasti: Dítě a svět (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

 

Jaro a Velikonoce – beseda o jaru a velikonočních zvycích. 

Doba trvání: 45 minut 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
 


