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Besedy jsou zpracovány v souladu s RVP pro ZV. Každá beseda se věnuje konkrétnímu tématu. Hlavním 
cílem je utváření zájmu o psanou podobu jazyka, pozitivního vztahu ke čtení a knihám, tedy budování 
čtenářské gramotnosti.  
Besedy rozvíjí: 

 klíčové kompetence (komunikativní, sociální a personální, občanské, k učení) 

 vzdělávací oblasti (Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace) 

 průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Výchova demografického občana, Mediální výchova). 

 
 

LITERÁRNÍ ŽÁNRY (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení, Předmostí 

Beseda seznamuje žáky s literárními žánry jako je pohádka, pověst, báje, bajka, román, nebo povídka. 
Společně s lektorem si žáci budou povídat o ústní slovesnosti a o tom jak lidé žili dříve. Ke každému žánru 
jim budou představeni odpovídající autoři a jejich díla, které si mohou prohlédnout a následně i půjčit.    

 

BÁJE A MÝTY (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení, Předmostí 

Společným povídáním s lektorem se žáci seznámí s řeckou mytologií. Zodpoví si na otázky, proč měli lidé 
v minulosti důvod věřit v bohy nebo jaké teorie o vzniku světa existovaly. Společně s lektorem si 
rozeberou vznik, mýty a báje starověkého Řecka a Mezopotámie. Seznámí se s příběhem o Gilgamešovi. 
Beseda podporuje rozvoj myšlení a představivosti. 

POEZIE (40 minut) 

Kde: Předmostí 

Cílem besedy je utvářet u dětí zájem o poezii. Žákům jsou vysvětleny pojmy - poezie, verše, rým nebo 
básnička. Motivace ke čtení je u nich podporována čtenými ukázkami básniček od klasických i 
novodobých autorů. Zábavnou formou mají možnost doplňovat rýmy na konci nebo vytvářet rýmy ke 
konkrétním slovům zadaným lektorem. K dispozici jsou žákům knihy k nahlédnutí i půjčování. Beseda 
rozšiřuje slovní zásobu, učí žáky vnímat text básní a přemýšlet o jeho obsahu.   
 

KAREL ČAPEK (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení 
Beseda je věnována významnému českému spisovateli, který se prosadil nejen u nás ale i v zahraničí. Je 
například autorem slova „robot“. Žáci se dozvědí zajímavosti z jeho života i tvorby a na závěr si procvičí 
svou paměť. Beseda rozvíjí znalosti v oblasti literatury.  
 
 

PÍSMO A VZNIK KNIHY (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Žáci se seznámí se vznikem písma, vývojem písma a vynálezem knihtisku. Společnou diskusí s lektorem 
se doberou k tomu, proč potřebujeme znát písmo a jaké typy písma v různých částech světa existují. 
Beseda rozvíjí pozitivní vztah k literatuře a mateřskému jazyku.  
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MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Během výkladu s dataprojektorem vysvětlí lektor pojmy jako „hoax“ nebo „manipulace“. Žáci se učí, jak 
rozeznávat podvodné zprávy, které kolují na internetu a jak se jimi nenechat zmást. Vše je žákům 
vysvětleno s praktickými ukázkami. Beseda rozvíjí kritické myšlení, učí žáky jak efektivně získávat, 
využívat a ověřovat si informace.  
 
 

KNIHOVNA - ZDROJ INFORMACÍ (45 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Žáci se nejprve seznámí se základními pojmy, které v knihovně používáme, jako je beletrie, naučná 
literatura, MDT a další. Následně si s lektorem společně ukáží, jak se pracuje s on-line katalogem 
knihovny. V samostatné práci si děti vyzkouší on-line katalog (na PC, vlastních tabletech, mobilních 
telefonech), vyhledají zadané knihy podle jména/příjmení autora, názvu nebo tématu. Beseda učí žáky, 
jak efektivně vyhledávat potřebné zdroje.  

 

 

BESEDA DLE ZADÁNÍ  
Pokud si z naší nabídky nevyberete, po domluvě  
(alespoň 1 měsíc předem) Vám připravíme  

besedu dle Vašich představ k vybranému tématu. 
 

 
 

Kontakty na jednotlivá pracoviště:  

 

Půjčovna pro děti, Palackého 1 

tel.: 581 334 076, 724 519 662, e-mail: deo@knihovnaprerov.cz 

 

Pobočka Velká Dlážka 44 

tel.: 581 334 078, 724 519 658, e-mail: dlazka@knihovnaprerov.cz 

 

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14 

tel.: 581 334 079, 724 519 634, e-mail: predmosti@knihovnaprerov.cz 

T ě š í m e  s e  n a  V á s   
v  M ě s t s k é  k n i h o v n ě   

v  P ř e r o v ě  

mailto:deo@knihovnaprerov.cz
mailto:dlazka@knihovnaprerov.cz
mailto:predmosti@knihovnaprerov.cz

