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Vážení přátelé,

Zasíláme nabídku programu ŠKOLA NARUBY, který je určený
dětem prvních a druhých tříd ZŠ. Lekce jsou zpracovány se
zřetelem na RVP, splňují současné požadavky na způsob
vzdělávání. 

Všechny vzdělávací akce se konají zdarma, v prostorách Městské
knihovny ve Frenštátě p. R., Dr. Parmy 254. Délka besedy je
standardně 45 minut (není-li dohodnuto jinak).

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně,
telefonicky nebo e-mailem.

V případě požadavku sestavíme program i „na míru“.

Děkujeme za spolupráci v minulých letech a těšíme
se na tu příští.
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Zpracovala:  
Pavlína Martiňáková, vedoucí městské knihovny 
Frenštát pod Radhoštěm, srpen 2022
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V klubu Škola naruby (vychází z projektu Škola naruby) se budeme
potkávat se začínajícími čtenáři z 1. a 2. tříd ZŠ. Děti dostanou
žákovskou – čtenářskou knížku, do které po společném přečtení
knih, zapíšou známku, hodnotící nejen přečtenou a prožitou knihu,
ale i předčítajícího. Tedy škola naruby. Při prvním setkání se také
seznámí s knihovnou, naučí se v ní orientovat. Při posledním setkání
(10. setkání v červnu) děti představí knihu, kterou sami přečtou a
doporučí ji kamarádovi.

1. setkání: 
Seznámení se s knihovnou, informační lekce, knihovnické pohádky.
Kniha: Zachraň tuhle knihu! Frencois Hanozet

2. setkání: 
Kniha: O koalovi, který mluvil sprostě: Christine Beigel



3. setkání: 
Kniha: Strašidelné příběhy; Eliška není strašidlo: Simona
Čechová

4. setkání: 
Kniha: Vánoční tramvaj: Daniela Krolupperová

5. setkání: 
Kniha: Bordelína a Řachatice: Sandra Dražilová Zlámalová

6. setkání: 
Kniha: I hračky si chtějí hrát: Ivona Březinová

7. setkání: 
Nové knihy v knihovně - ukázka a čtení z nových knih v knihovně

8. setkání: 
Kniha: Malý slon Pomelon: Ramona Badescu

9. setkání: 
Kniha: Kamarádi z lesa: Jitka Vítová

10. setkání: 
Setkání naopak – děti představí svou přečtenou knihu a doporučí či
nedoporučí ji kamarádům.
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Kontakty na lektora: 
Bc. Martina Vroblová, e-mail:  martina.vroblova@mufrenstat.cz,
tel. :  556 835 670, mob.: 727 878 486

mailto:martina.vroblova@mufrenstat.cz

