
Herna s dopravním hřištěm

Obalování učebnic a sešitů

Půjčování společenských her

Knihovnický Pisálek
Kroužek tvůrčího psaní pro děti a mládež pod vedením 
spisovatelky Renaty Šindelářové.
(27. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 19. června 2019 
vždy od 15 hodin)

Knížky, knížečky... 
(první seznámení s knížkou, význam knihy, zacházení s knížkou)

Na návštěvě u večerníčků 
(jak dobře znáte postavičky z večerníčků?)

Lední medvídku, kam pluješ? 
(cestování s knihami Hanse de Beera)

Tuze hladová housenka 
(proměna jedné housenky)

pro 1. třídu:

Učitelům nabízíme pro jejich prvňáčky , pokud průkazky zdarma
nás budou v průběhu školního roku pravidelně navštěvovat.

Úvodní beseda 
(co je knihovna, zacházení s knihou, spisovatelé, ilustrátoři, 
jak se vyrábí papír, zpívání lidových písniček s kytarou)

Znáte české pohádky? 
(na různých úkolech děti prokáží znalost českých pohádek)

Jsem prvňák! 
(zábavnou formou připravené úkoly z různých knih (vyhledej, najdi, 
napiš, nakresli))

Kouzelná baterka 
(čteme společně s knihou Olgy Černé)

Abeceda trochu jinak nejen s doktorem Rackem 
a Petrem Šmalcem 
(seznámení s neobvyklými knihami o abecedě)

pro 2. třídu:

Honzíkova cesta 
(kvízové otázky pro děti, které znají celý příběh Honzíka)

František Hrubín 
(ukázky z díla F. Hrubína, co je to poezie, pohádky)

Vánoční povídání 
(historie českých vánoc a vánočních tradic, hádanky o zimě, zpívání 
s dětmi - české vánoční koledy s kytarovým doprovodem)

Kouzelná baterka 
(čteme společně knihu Olgy Černé)

Abeceda trochu jinak nejen s doktorem Rackem a Petrem 
Šmalcem 
(seznámení s neobvyklými knihami o abecedě)

pro 3. třídu:
Děti z Bullerbynu 
(práce s textem - formou zábavného kvízu si děti zopakují některé 
kapitoly z této knihy)

Práce s textem 
(příběh s názvem Kostlivec a ropucha; děti jsou rozděleny do skupin 
a plní 11 zábavných úkolů na pracovních listech)

Ilustrátoři dětských knih 
(seznámení se s nejznámějšími českými ilustrátory knížek pro děti)

Hledej ztracená slova 
(děti do textu doplňují chybějící slova)

Vánoční povídání 
(historie českých vánoc a vánočních tradic, hádanky o zimě, zpívání 
s dětmi - české vánoční koledy s kytarovým doprovodem)

Moje město Chomutov 
(beseda o historii Chomutova se zaměřením na středověk (památky, 
rytíři))

Gorila a já 
(čteme společně knihu Fridy Nilsson)

Bertík a Čmuchadlo 
(čteme společně knihu Petry Soukupové)

Dobrý svět
(čtenářská dílna s knihou Aleny Ježkové)

pro 4. třídu:
Současná poezie pro děti 
(nejznámější básníci píšící pro děti a jejich básně - např. Pavel Šrut, 
Jiří Žáček...)

Pohádky, bajky, pověsti 
(Ezopovy bajky, I. Olbracht, La Fontaine, A. Jirásek - Staré pověsti 
české - beseda je zpestřena promítnutím několika Jiráskových pověstí 
z CD-ROMu)

Pravěk 
(Eduard ŠTORCH - Lovci mamutů, vývoj Země, evoluce člověka, první 
lidský rod, doba kamenná, dinosauři)

Knihovnické minimum pro 4. třídu 
(práce s knihou tj. vyhledávání informací z připravených knih - historie, 
zvířata aj.)

Lucemburkové 
(zajímavosti o panovnících - Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. 
a Zikmund Lucemburský)

Současná literatura pro děti 
(od deníků po komiks)

Dětský hrdina v současné české literatuře pro děti 
(jak píší současní čeští autoři o dětech a jejich radostech a starostech)

Moře bublin
(o komiksech pro děti)

pro 5. - 6. třídu:
Knihovnické minimum pro 5. a 6. třídu 
(práce s knihou, tj. vyhledávání informací v textu - zajímavosti 
z historie, fauny aj.)

Podnebné pásy 
(vyhledávání z připravených knih - zajímavosti o zvířatech, 
rostlinách aj.)

pro 7. - 9. třídu:
Karel Čapek 
(zábavný kvíz o životě Karla Čapka)

Současná česká literatura pro děti a mládež 
(průřez novými knihami pro děti)

Řvi potichu, brácho (čteme společně knihu Ivony Březinové)

Vynáleziárum (poezie není nuda)

Autorská kniha (knihy s výtvarným přesahem)

Prohlídka knihovny
(exkurze do všech oddělení knihovny, historie jezuitského areálu, 
kostel. sv. Ignáce, galerie Lurago)

Naším milým úkolem a cílem 
je přivádět a motivovat děti 
ke čtení již od útlého věku. 
Nabízíme proto všem rodičům, 
pedagogům, ale i dětem 
samotným, přehled akcí 
a aktivit, které jsme pro nejmladší 
čtenáře na tento rok připravili 
nebo je plánujeme. 

Knihánek je naše průkazka do dětského oddělení zdarma. 
Rádi ji vystavíme dětem mladším 6 let. 

BOOKSTART - s knížkou do života - průkazka zdarma

V dětském oddělení se setkáváme s rodiči a jejich dětmi
od narození do 3 let věku. Připraven je pro ně 
speciální program.

Od pondělí do pátku je pro vaše děti herna otevřena 
od 14 do 18 hodin, ve čtvrtek také od 9 do 12 hodin. 
S platnou čtenářskou průkazkou máte vstup zdarma. 

Po celý rok vám rádi za mírný poplatek obalíme vaše 
učebnice do pevné průhledné fólie.

S platnou průkazkou od patnácti let si můžete ve studovně
zapůjčit deskové a karetní hry, kterých máme v nabídce 
více než . Za půjčení hry vybíráme vratnou kauci  650
ve výši 200,- Kč.

Pokud nám zavoláte nebo napíšete, rádi vám u nás 
promítneme pohádku nebo vám budeme vyprávět o knížkách.

Můžete si vybrat z následujících témat:

Máme pro vás připraveny desítky besed na nejrůznější témata, 
stačí si jen vybrat a domluvit si termín.

Také si k nám můžete každý měsíc přijít s paní učitelkou nebo 
panem učitelem vyměnit přečtené knížky a časopisy za nové. 
Na našich stránkách 
www.skks.cz/oddeleni-detske-literatury#seznam-lit 
najdete seznam zajímavé a čtivé literatury pro děti.

Opět pro vás připravujeme přípravný kurz k přijímacím 
zkouškám na šestileté gymnázium, ve kterém si procvičíte znalosti 
z matematiky a českého jazyka. (od ledna 2020) a přípravný 
kurz matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám 
na SŠ.

Nově připravujeme animační programy k výstavám
v galeriích Špejchar a Lurago.

Studenty prvních ročníků zveme na , kde exkurze do knihovny
se seznámí s jednotlivými odděleními a jejich nabídkou, naučí se jak 
vyhledávat knihy a informace o nich. 

Stejně tak můžete navštívit naše galerie nebo kostel sv. Ignáce 
a dozvědět se více o historii bývalého jezuitského gymnázia.

Nově jsme pro vás připravili workshop , kde zjistíte Cituj s citem
jak správně citovat použitou literaturu a dozvíte se například 
co je parafráze a plagiát.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STŘEDNÍ ŠKOLY:

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Robinson Crusoe 
(děti ve dvojicích vyplňují zábavný kvíz k přečtené knize 
Robinson Crusoe)

Bohové a hrdinové antických bájí 
(řecká mytologie, historie Řecka, řečtí učenci, Eduard PETIŠKA 
- Staré řecké báje a pověsti)

Moje město Chomutov 
(beseda o historii Chomutova se zaměřením na středověk - památky, 
rytíři)

Vesmír 
(jak vnikl vesmír, sluneční soustava a zajímavosti o planetách)

Pavel Čech a jeho knihy (autorská kniha a komiks)

Největší přání (čteme společně knihu Ester Staré)

Deníky a blogy, fenomén současné literatury pro děti
Malý poetický slovník (poezie není nuda)

Kam zmizela Anna? (čteme společně knihu Anety Františky 
Holasové)

Japonský piknik
(čtenářská dílna o Japonsku s knihou Moniky Baudišové)

Čtenářská průkazka pro větší děti na rok stojí , 80 korun
studentská průkazka je za na rok. 160 korun 

Nový výstavní prostor především pro děti
Ve 2. patře u oddělení dětské literatury si lze domluvit výstavu
prací žáků škol a školek. 
(více informací v oddělení dětské literatury)

Poprvé v knihovně 
(povídání o knížkách a knihovně)

Hrdinové z českých večerníčků 
(povídání a hry s postavami z klasických českých večerníčků)

Z čarovné říše pohádek 
(poznáváme hrdiny z pohádek)

Vánoční povídání 
(vánoční tradice, zpívání koled, hraní her)

V naší herně s dopravním hřištěm si po objednání můžete 
 pohrát.zdarma

Pobočka Březenecká

Pobočka Březenecká
pro 1. třídu:

Na návštěvě v knihovně 
(co je knihovna, zacházení s knihou, typy knih)

4 roční období 
(putování s knížkami od jara do zimy)

Znáte české pohádky? 
(hádanky, obrázky, čtení z knih)

Vánoční povídání 
(vánoční tradice, zpívání koled, hraní her)

Hernu si také můžete v sobotu pronajmout na dětskou oslavu.

Surfuj bezpečně 
(nástrahy na internetu, jak se chovat na síti, sociální sítě, kyberšikana)

Surfuj bezpečně 
(nástrahy na internetu, jak se chovat na síti, sociální sítě, kyberšikana)

Připravujeme pro vás jazykové korektury možnost  seminárních, 
bakalářských a diplomových prací.

V dětském oddělení naší 
knihovny je pro vás připraveno 
více než 45 000 knížek. 
Knihovna však nenabízí jen 
možnost čtení a vzdělávání. 
Pravidelně si tu hrajeme, tvoříme 
a bavíme se.



Těšíme se na vás!

Týden knihoven 30. září - 6. října 2019

EkoDen 27. června 2019

Rodinné zápolení
Pravidelně spolupracujeme s Magistrátem 
města Chomutova a Kozou Rózou. V sobotu 
5. října 2019 si vás dovolujeme pozvat
na Rodinné zápolení na téma Harry Potter. 
Sledujte plakáty a rezervujte si časovou vstupenku.

Hrajeme si s ...
O podzimních prázdninách 30. října 2019 budeme mít 
pro milovníky deskových a karetních her připraveny 
k vyzkoušení aktuální novinky i klasické bestsellery.

Prázdninová podzimní tvořivá dílna
29. a 30. října 2019 pro vás bude v dětském oddělení knihovny 
připraveno oblíbené tvoření. 

Besedy s ilustrátorem knih pro děti Adolfem Dudkem
12. a 13. listopadu 2019 vypukne skvělá show, při které 
se děti zábavným způsobem seznámí s prací ilustrátora 
dětských knih. 
(na akci je nutné se objednat předem)

DĚTI
ŽÁCI

&

STUDENTI

RODIČE

Pro další informace a pro objednání 
na jednotlivé akce nám zavolejte 
nebo napište:

Chomutovská knihovna,
příspěvková organizace
Palackého 4995/85
Chomutov
430 01

tel.: 474 619 345
mobil: 602 972 066
e-mail: jonasova@skks.cz

Pobočka Březenecká
Dřínovská 4606 
Chomutov
430 04

tel.: 725 946 027
e-mail: brezenecka@skks.cz

https://www.facebook.com/chomutovskaknihovna.cz/
https://www.instagram.com/chomutovska_knihovna/
https://twitter.com/chomutovskakni1
www.skks.cz

Chomutovská 

2019

Znáte rychlost své reakce, umíte provést kuličku
složitým labyrintem, prolnout svůj obličej s obličejem
svého partnera nebo číst Braillovým písmem?
Už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů?
To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co 
nabízí výstava Hry a klamy.
 
Vstupné: 50,- Kč / děti do 6 let vstup zdarma 

 V rámci výstavy proběhne 22. června 2019
Rodinné zápolení na téma Fascinující vynálezy.

Otevřeno pro vás máme:

9:00-18:00
13:00-18:00
8:00-19:00
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-12:00
zavřeno 

9:00-18:00
zavřeno
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-12:00
zavřeno 

Dětské oddělení Pobočka Březenecká
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DĚTI

Další informace o knihovně naleznete:

ŽÁCI

&

STUDENTI

RODIČE
PEDAGOGOVÉ

KNIHOVNA
tel.: 474 619 343
e-mail: detske@skks.cz

Kalendář našich akcí nejen pro děti

SWAP dětských knih a vánoční dílna 1. prosince 2019

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Tradičně se připojujeme k celostátnímu projektu na podporu 
čtenářství pro žáky 1. tříd základních škol.

Prázdninové tvořivé dílny
Stejně jako na podzim, také o pololetních, jarních a velikonočních 
prázdninách si můžete přijít do dětského oddělení knihovny 
vyzkoušet svoji zručnost a tvořivost (1. února 2019 / 18. dubna 2019)

Jarní prázdniny v knihovně
12. března 2019 -  -  jednodenní příměstský Detektivní kancelář
tábor pro děti od 8 - 12 let. Detektivní pátrání v knihách, mezi 
knihami a s knihami. Budeme pátrat po ilustracích, autorech, 
hrdinech a hledat nejsympatičtější knihu a odpovědi 
na záhadné otázky. 
kapacita maximálně 20 dětí, od 8 do 16 hodin
cena: 250,- Kč (oběd, svačiny, pojištění, materiál) 
(na akci je nutné se objednat předem)

13. března 2019 - Divadlo Cirkus Žebřík je nezávislé loutkové 
a pouliční divadlo z Černína u Zdic, které od roku 2006 kočuje 
za diváky všech věkových kategorií. Pro děti z Chomutova 
si připravilo pohádku , která by měla do města Jak se budí země
přivolat jaro. 
od 9.30 hodin - (na akci je nutné MŠ objednat předem) 
od 17 hodin 

14. března 2019 Melodica - dětská diskotéka se skupinou 

15. března 2019 - zájezd do Divadla rozmanitostí v Mostě 
na představení  s následnou exkurzí  King Kong - člověk nebo zvíře
do zákulisí divadla. Odjezd v 9 hodin z parkoviště za knihovnou. 
Cena je 130,- Kč.
(na akci je nutné se objednat předem)

Po celý týden tvořivé dílny  budou probíhat v dětském oddělení,
volné  ve studovně a od 9 - 18 hodin bude otevřenahraní her

.dětská herna

Noc s Andersenem

Den poezie

Zvol si info

V knihovně se v netradičním čase sejdeme 29. března 2019.
(více informací na webu knihovny)

21. března 2019 bude naše knihovna plná básniček.
Na představení se můžete těšit od 19 hodin  Slam poetry 
v prostorách knihovny. 

8. března 2019 proběhnou dva workshopy s lektorem projektu 
Zvol si info,který v roce 2016 založili studenti MU v Brně za účelem 
boje proti dezinformacím. Tématem bude mediální gramotnost
a propaganda - jak nenaletět na sociálních sítích a v médiích.
Akce je určena  pro SŠ a pro pro 8. a 9. ročníky ZŠ.
(na akci je nutné se objednat předem)

Chomutov čte

Příměstské tábory

Od 3. do 7. června 2019 se připravujeme na putování
s open air knihovnou.

29. července - 2. srpna 2019 - tvořivý příměstský tábor 
5. - 9. srpna 2019 - výletní příměstský tábor 
(více informací: duben 2019)

1. června 2019 spolu oslavíme Den dětí 
ve velkém stylu a zároveň podpoříme 
některý z charitativních projektů. 

Můžete se těšit na komediální  akrobatické představení 
, celým programem vás bude provázet Bratři v tričku – Malíři

divadlo , potěšit děti přijede i loutkové divadlo  Mazec KRAB
a vrcholem dětského dne bude vystoupení kapely Pískomil
se vrací.

Pokud uzavřete školní rok , v našem se samými jedničkami
dětském oddělení vás 28. června 2019 čeká odměna.

Beneční den dětí

Chomutovské deskohrátky
Od 22. do 24. března 2019 připravujeme pro všechny, kteří si rádi 
hrají, pravidelný třídenní maraton. Prezentovat se budou výrobci 
a distributoři her. Návštěvníci budou mít také možnost zakoupit 
hry za zvýhodněné ceny. 
(páteční dopoledne je vyhrazeno pro objednané třídy)

PEDAGOGOVÉ

V době letních prázdnin je otevírací doba upravena. 
Sledujte naše webové stránky.

Hry a klamy
1. června - 29. července 2019

Noc literatury - 9. května 2019

Noc kostelů - 24. května 2019

Výstava bude probíhat v prostorách Galerie Lurago
a Oblastního muzea v Chomutově.

Školy budou mít v červnu vstup na výstavu zdarma.


