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CESTA DO PRAVĚKU (50-60 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Beseda je realizována metodou hry. Žáci jsou rozděleni do několika skupin, ve kterých následně soutěží 
v různých disciplínách se zaměřením na pravěk. Na závěr proběhne vyhodnocení. Beseda rozvíjí týmovou 
práci a znalosti o oboru historie.  

 

KNIHOVNICKÝ LABYRINT (50-60 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Žáci jsou rozděleni do tří skupin a poté prochází jednotlivými úkoly týkající se knihovnické tématiky. 
Zábavnou formou se tak seznámí se základními pravidly knihovny. Beseda směřuje k trénování paměti a 
rozvíjení týmové práce.  

 

PŘÍRODOVĚDNÉ HRÁTKY (50-60 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Žáci jsou rozděleni do tří skupin a poté prochází jednotlivými úkoly týkající se přírodovědné tématiky. 
Beseda podporuje rozvoj paměti a týmové práce.  

 

BEZPEČNÝ INTERNET (40 minut) 

Kde: Dětské oddělení 

Internet a sociální sítě jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí našeho života. Jsou s nimi však 
spojena i určitá rizika, která je dobré znát. Na internetu nemůžeme věřit každé informaci. Beseda 
s názvem bezpečný internet, si dává za cíl žáky seznámit právě s riziky a nebezpečím, která jim na 
internetu hrozí a vysvětlit jim zásady bezpečného internetu na konkrétních příkladech. Společně 
s lektorem si žáci vysvětlí pojem „kyberšikana“.  Žáci pochopí, že si mají dávat pozor zejména na 
zveřejňování osobních informací a fotografií. Diskutovat mohou o situacích a zkušenostech, které sami 
zažili. Na konci besedy je pro žáky připraven krátký kvíz. 
 

JARO, VELIKONOCE (45 minut) 

Kde: Předmostí 

Tématem besedy je jaro a Velikonoční svátky. Metodou výkladu a následně diskuse si společně děti 
povídají s lektorem o masopustu, postním a předvelikonočním období. Žáci se dále obeznámí s názvy 
jednotlivých dní v období Velikonoc a tradicemi a lidovými zvyky s nimi spojenými. Beseda podporuje 
utváření pozitivního vztahu k lidovým tradicím a svátkům.  
 
 

LÉTO, SPORTY, VOLNÝ ČAS (30 minut) 

Kde: Předmostí 

Beseda se zaměřuje zejména na naučnou literaturu a její význam. Žáci se učí chápat, že právě naučná 
literatura jim může významně pomoci při hledání informací. Cílem besedy je formovat u žáků kladný 
postoj ke sportům, knihám se sportovní tématikou a k naučné literatuře obecně.  Metodou diskuse 
probírají žáci s lektorem různé sporty, povídají si o svých oblíbených, které je nejvíc baví. S lektorem 
diskutují také o tom, co dělají, když venku prší. Je jim nabídnuta široká nabídka knih pro inspiraci 
volnočasových aktivity a ručních prací. Beseda poskytuje žákům schopnost uvědomit si své možnosti a 
zároveň učit se, samostatně získávat informace.  
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PODZIM – JAK SE ZVÍŘÁTKA A PŘÍRODA PŘIPRAVUJÍ NA ZIMU (30 minut) 

Kde: Předmostí 

Hlavním cílem besedy je seznámit žáky s naučnou literaturou, věnující se přírodě. Beseda probíhá 
metodou diskuse o podzimu, zvířatech a o všem, co k podzimu patří (např. dozrávání různých plodů, 
sychravé počasí, dožínky, vinobraní, pranostiky apod.). Žáci navrhují, co vše mohou udělat pro zvířata 
před začátkem zimy. Vše je doprovázeno ukázkou obrázkových naučných knih. Beseda napomáhá 
formovat pozitivní postoj k přírodě a zvířatům, podporuje u dětí sociální cítění. Žáci se učí nové pojmy.   
 

ZIMA, ADVENT, VÁNOCE (45 minut) 

Kde: Předmostí 

Zábavné povídání o nejkrásnějších svátcích v roce. Beseda provádí celou adventní dobou. Metodou 
výkladu a rozhovoru projdou žáci společně s lektorem jednotlivé lidové zvyky a obyčeje, které 
s Vánocemi souvisí. Seznámí se také se symboly Vánoc a s pojmy - advent, adventní věnec, adventní 
kalendář. Nakonec si společně s lektorem přečtou Vánoční příběh a zazpívají koledy. Beseda rozvíjí u dětí 
schopnost prožívání a sociálního cítění. Poskytuje pocit sounáležitosti s ostatními lidmi.  
 

 
 

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 Předmostí, Hranická 93/14 

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