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Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

 

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM 

 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2015/2016 plán besed, 
exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům 
víceletých gymnázií a jiným školským zařízením. 

Místem konání nabízených programů je sídlo Ústřední knihovny, tj. budova 15 bývalého 
továrního areálu, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040.  

 

Omlouváme se za omezení provozu v měsíci září. Z důvodu oprav podlah budou nabízené 
programy probíhat až od měsíce října. Děkujeme za pochopení. 

 

EXKURZE 

Exkurze pro mateřské školy – celoročně, seznámení dětí s možností navštěvovat knihovnu 
v předškolním věku a se základními hygienickými návyky při četbě. 

Exkurze pro základní školy – celoročně, pro všechny věkové kategorie. 

 

Doba trvání: cca 40 minut  

Místo konání: Ústřední knihovna Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 

Termíny:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v 8.00, v 9.15 hodin a v 10.30 hodin, po domluvě 
možné také v rámci odpoledního vyučování 

Máte-li o exkurzi zájem, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka oddělení pro děti:  

 osobně v oddělení pro děti ve 3. podlaží 

 telefonicky na čísle 573 032 513, 573 032 530, 734 416 291 

 e-mailem: detske@kfbz.cz  

 vedoucí oddělení Bc. Jana Hoferková, 573 032 513, hoferkova@kfbz.cz  

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zlínská knihovnička (seznámení s knihovnou, ochrana a hygiena četby, obrázkové 
čtení, hry, kvízy – pro předškoláky) 

říjen – červen 

Barevný rok (Jaro) březen – květen 

Barevný rok (Léto) červen 

Barevný rok (Podzim) říjen – listopad 

Barevný rok (Zima) prosinec – únor 

Hrajeme si s pohádkou (příprava ke čtenářství) říjen – červen 

Pohádkové vaření (příprava ke čtenářství) říjen – červen 
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Jak se chovat na ulici (dopravní výchova pro předškoláky) březen – duben 

Zasloužím si pochvalu (základy společenské etikety pro předškoláky) únor – červen 

 

Po předchozí domluvě je možné připravit program dle vašich požadavků. Cílem je vytvořit aktivní 
vztah dětí ke knihám a časopisům. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 

Literární besedy  

Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky 
informační výchovy) 

říjen – červen 4. – 6. třída 

Škola hrou (Jan Amos Komenský) říjen – červen 5. – 6. třída 

Se slušností nejdál dojdeš (základy společenské etikety) říjen – červen 1. – 9. třída 

Hříčky se slovíčky (český jazyk trochu jinak I) říjen – červen 3. – 5. třída 

Kdo zkusí rébusy? (český jazyk trochu jinak II) říjen – červen 3. – 5. třída 

Co se týká jazyka (český jazyk trochu jinak III) říjen – červen 4. – 6. třída 

Historie města Zlína (z cyklu „Náš region“) říjen – červen 6. – 9. třída 

František Bartoš (z cyklu „Náš region“) říjen - červen 3. – 5. třída 

Tomáš Baťa (z cyklu „Náš region“) říjen - červen 6. – 9. třída 

Po stopách rytíře Miloše aneb zlínské pověsti (z cyklu „Náš region“) únor - červen 4. – 6. třída 

Dobrodružství Marka Twaina říjen - červen 5. – 9. třída 

Čtení v bublinách (komiks pro nejmenší)  říjen - červen 2. – 4. třída 

Literární kufr (zábavná soutěžní hodinka na téma knihy a knihovna) 5. – 9. října 4. – 5. třída 

Seznamte se s Lichožrouty a lelky (Pavel Šrut) říjen 3. – 5. třída 

Jak jsem potkal Otu Pavla listopad 7. – 9. třída 

„Tatínek“ krtka (Zdeněk Miler) listopad 1. – 2. třída 

Čekáme na Ježíška (Vánoce známé i neznámé) prosinec 5. – 7. třída 

Po stopách zlatokopů (Jack London) leden 7. – 9. třída 

Cesta nejen do pravěku (Eduard Štorch) leden - květen 4. – 6. třída 

Nejen Aprílová škola (Jiří Žáček)  únor 1. – 3. třída 

Země Fantázie a jiné světy a příběhy Michaela Endeho únor 4. – 6. třída 

Od masopustu do Velikonoc (tradiční zvyky) březen 4. – 6. třída 

Svědek holocaustu (Arnošt Lustig) březen - duben 7. – 9. třída 

Karel IV. – „Otec vlasti“ (život a doba Karla IV.) duben 5. – 7. třída 

Pohádkový svět medvídka Pú (A. A. Milne) květen 1. – 3. třída 

V dávných dobách 

(slovanská mytologie, příchod Cyrila a Metoděje na Moravu) 
červen 4. – 6. třída 
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Systematická výchova k práci s informacemi 

Moje první cesta do knihovny (ochrana a hygiena četby, rozdělení 
a uspořádání knihovního fondu, katalog knihovny, seznámení 
s knihovnou) 

říjen - červen 1. – 3. třída 

Kamarádka knihovna (orientace v knihovně, stavění knihovního 
fondu, služby knihovny, katalog knihovny) 

říjen – červen 4. – 5. třída 

V knihovně se neztratím (orientace v knihovně, stavění knihovního 
fondu, služby knihovny, druhy knihoven, katalog knihovny) 

říjen – červen 6. – 8. třída 

Práce s informačními zdroji (využívání primárních a základních 
sekundárních informačních pramenů, speciální služby knihoven, 
racionální získávání informací při studiu, média a nosiče informací, 
elektronický katalog) 

říjen – červen 5. – 8. třída 

Historie písma a knihtisku říjen – červen 5. – 8. třída 

Kniha a já (jak vzniká kniha, práce s knihou, orientace v knize, 
rejstříky, obsahy…) 

říjen – červen 5. – 8. třída 

Bezpečný internet (rady pro děti, jak bezpečně proplouvat 
kyberprostorem) 

říjen – červen 5. – 6. třída 

Systematická výchova k práci s informacemi s exkurzí (prohlídka 
prostor, přehled poskytovaných služeb) 

říjen – červen 9. třída 

Jak správně citovat (citační norma, obecné zásady citování, 
dodržování autorské etiky a autorského zákona, generátor citací, 
použití citace v praxi) 

říjen – červen 9. třída 

Systematická výchova k práci s informacemi (využívání primárních 
a sekundárních informačních pramenů, elektronický katalog, 
speciální služby, racionální získávání informací, rozdělení literatury, 
stavěcí znaky, webové stránky knihovny, praktické úkoly) 

říjen – červen 9. třída 

Historie knihoven (knihovny od starověku do 21. století) říjen – červen 9. třída 

Databáze jako zdroj informací (racionální získávání informací ke 
studiu, vyhledávání v databázích: Česká národní bibliografie, 
Souborný katalog ČR, Anopress, ASPI, ČSN online, EBSCOhost, 
Manuscriptorium, Naxos Music Library; speciální služby knihoven) 

říjen – červen 9. třída 

 

Doba trvání:  60 minut 

Místo konání: klubovna oddělení pro děti ve 3. podlaží, sál C ve 2. podlaží 

Termíny besed:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v 8.00, v 9.15 hodin a v 10.30 hodin, po domluvě 
možné také v rámci odpoledního vyučování 

Prosíme o dodržení dohodnutého začátku besedy, v případě pozdního příchodu nelze zaručit 
uskutečnění programu.  

Máte-li zájem o některou z nabízených besed, obraťte se na kteréhokoliv pracovníka oddělení pro 
děti:  

 osobně v oddělení pro děti ve 3. podlaží 

 telefonicky na čísle 573 032 513, 573 032 530, 734 416 291 

 e-mailem: detske@kfbz.cz  

 vedoucí oddělení Bc. Jana Hoferková, 573 032 513, hoferkova@kfbz.cz  

Pro velký zájem o tyto programy je předchozí osobní domluva nutná.  
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Besedy s hudební tematikou  

Klasikové české hudby (seznámení s nejdůležitějšími osobnostmi 
české hudby v kostce) 

říjen – červen 5. - 9. třída 

Bedřich Smetana říjen – červen 5. - 9. třída 

Antonín Dvořák říjen – červen 5. - 9. třída 

Leoš Janáček říjen – červen 5. - 9. třída 

Bohuslav Martinů říjen – červen 5. - 9. třída 

Jakub Jan Ryba (250. výročí narození a 200. výročí úmrtí) listopad - duben 5. – 9. třída 

Vánoce ve světě (vánoční hudba, koledy a zvyky různých národů)  prosinec 1. – 9. třída 

Kde se narodil jazz (vývoj jazzu a populární hudby) leden -  červen 5. – 9. třída 

Vývoj české populární hudby (populární hudba od 19. století po 
současnost) 

leden -  červen 5. – 9. třída 

Hudba jinak (hudba v pojetí přírodních národů, základy 
muzikoterapie) 

leden -  červen 5. – 9. třída 

Zvířátka v hudbě (od lidové písničky až po klasickou hudbu)  leden -  červen 1. – 5. třída 

Co to hraje? (hudební nástroje se představují)  říjen – červen 1. – 5. třída 

Skákal pes… (pohádky, písničky, vesele i vážně) říjen – červen 1. – 5. třída 

 

Doba trvání: 40 až 60 minut podle tématu a věku žáků 

Místo konání: sál B ve 2. podlaží 

Termíny besed:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek v době od 8. 00 do 13.00, přesný čas dle domluvy 

 

Podle Vašeho přání můžeme připravit besedu i na jiné hudební téma (různá období vývoje hudby, 
skladatelé, žánry apod.) 

 

Besedy si můžete objednat alespoň týden předem u pracovnic Bc. Marcely Pikhartové nebo Jany 
Řehákové: 

 osobně u výpůjčního pultu oddělení pro dospělé ve 3. podlaží 

 telefonicky na čísle 573 032 528, 573 032 401,734 351 345 

 e-mailem: pikhartova@kfbz.cz, rehakova@kfbz.cz 

 vedoucí oddělení Bc. Dagmar Marušáková, 573 032 511, dagmar.marusakova@kfbz.cz 

 

Aktuální informace o knihovně najdete na internetové adrese www.kfbz.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. 

 

 

 

PhDr. Zdeňka Friedlová 

ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, 

příspěvkové organizace  

Září 2015 
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