
Do krajské knihovny se rádi vracíme 

 

V lednu naše třída navštívila krajskou knihovnu hned dvakrát. Na první besedě 
jsme se dozvěděli, ze kterých oddělení se knihovna skládá. Nejvíce času jsme 
věnovali oddělení s literaturou pro děti. Již víme, že oddělení je rozdělené na 
oddělení pro nejmenší děti (1-10 let) a pro starší děti (10-15 let). Knihy jsou na hřbetu 
rozlišeny barevnými proužky podle žánru. Například pohádky mají zelený pruh, 
dobrodružná literatura má červený pruh s písmenem D, krásná dívčí literatura má 
také červený pruh, ale jsou na něm písmena KD. Svoji barvu mají i říkadla, leporela, 
pověsti, báje, česká a světová klasická literatura, naučná literatura, cizojazyčná 
literatura a časopisy pro mládež. Na konci povídání jsme od paní knihovnice dostali 
lísteček s úkoly. Hledali jsme podle druhu literatury knihu a zapisovali jsme si ji. 
Protože jsme byli v hledání úspěšní, moc nás bavilo. Při odchodu jsme si vysloužili 
pochvalu od paní knihovnice. 

Na druhou besedu nazvanou BRATŘI ČAPKOVÉ VĚNUJÍ DĚTEM jsme se 

vypravili přesně za čtrnáct dní.  Měli jsme možnost prohlédnout si rodinné fotografie, 

mluvili jsme o životě Heleny, Josefa a Karla. Dozvěděli jsme se, že měli mezi sebou 

velmi pěkný sourozenecký vztah. Než nám paní knihovnice začala číst, dala nám tři 

úkoly, na které jsme měli najít odpověď v úryvcích, které četla. Úkoly zněly: „Jaký žák 

byl Josef? Kdo vypravoval dětem pohádky a příběhy ze svého života?  Jaké knihy 

četli Helena, Josef a Karel?“  Na závěr jsme na tyto otázky společně odpovídali.  

 

Posloucháme, odpovídáme na otázky, diskutujeme s paní knihovnicí. 



 

Posloucháme, odpovídáme na otázky, diskutujeme s paní knihovnicí. 

 

 

Posloucháme, odpovídáme na otázky, diskutujeme s paní knihovnicí. 



 

 

Prohlížíme si zajímavé kníhy. 

 

Hledáme knihy v oddělení pro menší děti. 



 

Knihy, které jsme našli, zapisujeme do našich papírů. 

 

Hledáme a zapisujeme. 

 



 

 

Hledáme a nacháváme si poradit od paní knihovnice. 

 

Zapisujeme a prohlížíme šachy. 



 

Zapisujeme a radíme se s kamarády. 


