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Čas
besed připravuje:
je 40-60 minut dle věku dětí
esedy
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ a SŠ. Jde zejména o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Dítě
a svět), Jazyk a jazyková komunikace (Jazyk a řeč), Umění a kultura. Rozvíjíme klíčové kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální. Zároveň pracujeme s průřezovými tématy, nejvíce
s osobnostní a sociální nebo multikulturní výchovou.
V případě MŠ a 1. stupně ZŠ se často soustředíme i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
možností prvky projektového vyučování.

MŠ, 1. stupeň ZŠ
Pohádky

Poezie

Andersen, Hans Christian – Slavný
pohádkář a jeho snový svět
Čapek, Josef – „Povídání o pejskovi a
kočičce“ – máme rádi zvířata
Čapek, Karel – „Devatero pohádek“ –
zábavné čtení o věcech přirozených i
nadpřirozených – „Dášenka“ – ze života
štěněte
Čtvrtek, Václav – Existuje Řáholec? Děti si
vyzkouší i pantomimu postav.
Erben, Karel Jaromír – Původní české
pohádky, možná je znáte i z televize.
Hrubín, František – „Špalíček pohádek“ –
kreslíme – Kuřátko a obilí
Kubátová, Marie – Krkonošské pohádky
a povídky; vlídná a poučná vyprávění
Lada, Josef – Mikeš, Kmotra liška, Bubáci
a hastrmani – spojení pohádky a skutečnosti
Miller, Zdeněk – Krteček, Cvrček – tvorba
pro nejmenší
Pohádky – České i jiných zemí doplněné
soutěží pro děti

Hrubín, František - Veselé a hravé básničky; (zvládli byste pár veršů sami?)
Poezie (Seifert, Žáček, Dědeček,
Kratochvíl) – Básně k zamyšlení i pobavení

Zvířecí hrdinové
Kahoun, Jiří – Bráška je taky ježek
Sekora, Ondřej - „Ferda Mravenec“, „Kuře
Napipi“, Brouk Pytlík (autor měl
nastudovánu hmyzí říši)
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1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ
Dětští hrdinové
Masiuková, Olga – Jak voní týden
Foglar, Jaroslav – a jeho Bobříci odvahy…
Lindgrenová, Astrid – Báječný svět her
a dětí – Děti z Bullerbynu, Pipi dlouhá
punčocha
Macourek, Miloš – Mach a Šebestová,
Žofka – dobrodružství dětí a zvířat
Poláček, Karel – „Bylo nás pět“ (nejen
vidět seriál, ale i si přečíst
o dobrodružstvích pěti chlapců)
Steklač, Václav – Bořík, Aleš a další –
jejich hry a zážitky; oblíbená četba nejen
kluků
Twain, Mark – vlastním jménem Samuel
Langhorm Clemens – (víte třeba, jak vznikl
jeho pseudonym?)

Báje, pověsti, bajky
Bajky – (Ezopské, Lada, La Fontaine,
Krylov) lidské vlastnosti zvířat, poučení
Petiška, Eduard – „Staré řecké báje a
pověsti“
Pověsti 1 (Cibula, Jirásek) – znáte nějakou
pověst o místě, kde bydlíte?
Pověsti 2 (Drijverová, Seifertová) – pověsti
pro malé děti, dyslektiky

Dobrodružství, fantazie
(4. – 9. tř. ZŠ)

Tematické bloky
(MŠ, 1+2. st. ZŠ)
50 – 60 min.
Dětská etiketa – vesele a hravě,
+ interaktivní hra
Bezpečnost o prázdninách – čeho se
vyvarovat během prázdnin (a i celý rok)
Ekologie – Co byste změnili ve svém
okolí? Jak vzniklo slovo „ekologie“.
Klimtová, Vítězslava – Lexikony strašidel
víl, skřítků – existující pohádková země
Brčálník na Šumavě
Knihovnicko-bibliografická příprava –
dle věku dětí, + dyslektici / „Kniha je
kamarád„
– orientace v knihovně, vyhledávání knih,
– systém knihoven, zajímavosti…
Komponovaný pořad k naučné literatuře
– zájmy a dovednosti dětí
Lesní zvířátka – příprava na zimu (pro MŠ)
Lidová slovesnost – Němcová, Erben –
sbírání pohádek, pověstí – místa putování
B. Němcové
Proč mě někdo šikanuje?! – vyprávění
a diskuse, možnosti pomoci
Svátky – (Vánoce, Velikonoce) – lidové
tradice, zpívání u stromečku
Trnka, Jiří – animátor, malíř, zakladatel
Studia Bratři v triku
Literární hrdina – „můj vzor„ – beseda
nad vlastní četbou
Dětští ilustrátoři

Válková, Veronika – Kouzelný atlas
putování časem
May, Karel – „Karel May- první německá
pop-hvězda„ – svět fantazie a dobrodružství
Pleva, J.; Defoe, D. – Robinson Crusoe –
kde se plavil, jak se jmenoval jeho věrný
přítel.
Štorch, Eduard – „Lovci mamutů“ aj. –
spisovatel si sám dovednosti pravěkých lidí
zkoušel
Verne, Jules Gabriel – předvídavý vědecko-fantastický román – některé technické
vynálezy se dočkaly uskutečnění
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Čas besed je 30-60 minut dle věku dětí
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ a SŠ. Jde zejména o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Dítě
a svět), Jazyk a jazyková komunikace (Jazyk a řeč), Umění a kultura. Rozvíjíme klíčové kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální. Zároveň pracujeme s průřezovými tématy, nejvíce
s osobnostní a sociální nebo multikulturní výchovou.
V případě MŠ a 1. stupně ZŠ se často soustředíme i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
možností prvky projektového vyučování.

LITERÁRNÍ HRÁTKY

LITERÁRNÍ POVÍDÁNÍ

pořady pro děti od dvou do pěti let

pořady pro děti od 5 do 8 let

Byla jednou koťata – Prožijeme
dobrodružství s koťaty „Jak začarovali zub“/
„Jak počmárali domeček“
Cvičení s říkankou – Cvičení podle
říkanek z knihy Heleny Vévodové
Dvakrát sedm pohádek – Zahrajeme si
pohádky z knihy Františka Hrubína
Hrajeme si celý den – Hraní s básněmi
Františka Hrubína
Hup a Hop na moři – Ocitneme se na moři
s opičáky Hupem a Hopem
Jak se chodí do světa – Objevujeme svět
s Jiřím Žáčkem
Krtek a Vánoce – Pomůžeme Krtkovi
připravit Vánoce pro kamarády
Lali cvičí jógu – S holčičkou Lali si
zacvičíme jógu
Povídání o pejskovi a kočičce –
Pomůžeme pejskovi a kočičce upéct dort
a mnoho jiného, podle stejnojmenné knihy
Josefa Čapka
Sedmero pohádek – Zahrajeme si
pohádky z knihy Jiřího Žáčka
Ve školce je prasátko – Pomůžeme dostat
prasátko do školky

Jaro je tu – Povídání o jaru, co jaru
předchází a jak se jaro probouzí
Ekologie – Jak přispět k záchraně planety
Bezpečnost o prázdninách
Pohádky – Seznámení s pohádkou
Podzim - Povídání o barevném podzimu
Zima – Kouzelný zimní čas
Už to zvládnu – Projdeme si se sourozenci
Jonášem a Gábinkou situace, které se
v dětském světě mohou stát
nepřekonatelným problémem
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Čas besed je 30-60 minut dle věku dětí
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ a SŠ. Jde zejména o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Dítě
a svět), Jazyk a jazyková komunikace (Jazyk a řeč), Umění a kultura. Rozvíjíme klíčové kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální. Zároveň pracujeme s průřezovými tématy, nejvíce
s osobnostní a sociální nebo multikulturní výchovou.
V případě MŠ a 1. stupně ZŠ se často soustředíme i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
možností prvky projektového vyučování.

Vítejte v knihovně
1. část: provedení po knihovně a představení
služeb, které knihovna v současné době nabízí
2. část: krátké povídání nad knihou Pozor,
v knihovně je kocour! (možnost zvolit si jinou
knihu na přání)

Ukázky slavných obrazů
Na základě prezentace si představíme vybrané
obrazy, které se zapsaly do historie výtvarného
umění. Prezentace nastíní jakýsi průřez časem;
začne u Zrození Venuše
(S. Botticelli) a skončí u Polibku (G. Klimt).

„Procházka“ Prahou
V rámci prezentace společně projdeme
historicky významná místa Prahy. U každého
z nich se na chvíli zastavíme a navzájem si
sdělíme, co o nich vlastně víme.

Slovíčka – znáte význam často
používaných cizích slov?
Společně si objasníme významy cizích slov, se
kterými se běžně setkáváme. Beseda vychází
z knihy Slovíčka (M. Procházková).

Předpony s- a z- zvládáme hravě
Pokusíme si hravou formou zapamatovat
jednoduchá pravidla k rozlišování těchto
předpon a zároveň si pohrajeme se slovy, na
která pravidla uplatnit nelze. Beseda je
inspirována knihou Strasti zkoušeného Standy
(L. Zemanová).

Karel Čapek a Karel Poláček –
představení knih, na které se ve škole
nedostalo
(např. Krakatit, Hostinec U kamenného stolu…);
výběr autorů i knih lze upravit na přání učitele

Povídání nad knihami Cílovníci
(E. Papoušková) a Vilma běží o život
(N. Pažoutová)
Představíme si obě knihy (včetně jejich
autorek), přečteme si z nich vybrané úryvky
a nakonec se zamyslíme nad tím, čím k nám
promlouvají.

Sociální sítě a jak na ně
Na základě knihy Sociální sítě. A to funguje
jak? (E. Trédez) si odpovíme na jednoduché
i složitější otázky týkající se soc. sítí a také si
objasníme pravidla jejich bezpečného
používání.

Mediální gramotnost
Beseda vycházející z internetových stránek
www.O2chytraskola.cz přiblíží témata vztahující
se k mediální gramotnosti: Fake news a hoaxy,
Reklama na internetu, Typy médií a Ochrana
osobních údajů.

Myšlenkové mapy pro děti – návod
k snadnějšímu a zábavnějšímu učení
Ukážeme si, jak si zjednodušit či jen zpestřit
domácí přípravu do školy. Myšlenkovou mapu
si každý v závěru besedy sám vytvoří. Beseda
vychází z knihy Myšlenkové mapy pro děti
(T. Buzan).
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