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TÉMATICKÉ BESEDY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 2. stupeň

-

-

-
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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 tyto klíčové kompetence:
Komunikativní: žáci se učí formulovat a souvisle vyjadřovat své myšlenky a názory; naslouchat
druhým lidem a zapojovat se do diskuse; porozumět různým typům textu, záznamům a
obrazovým materiálům)
Sociální a personální: žáci se učí spolupráci ve skupině, ohleduplnému jednání a úctě k druhým,
pozitivnímu vztahu k sobě samému)
Občanské: žáci se učí respektovat názor ostatních, chápou principy a zákony, společenské normy
a povinnosti mimo školu; rozvíjí smysl pro kulturu a tvořivost)
Besedy rozvíjí tyto vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Jazyk a jazyková komunikace: žáci se učí chápat různá sdělení, a kriticky uvažovat nad jejich
obsahem; srozumitelně se vyjadřovat; prostřednictvím četby poznávají literární druhy, jejich
specifické znaky; rozvíjejí čtenářské návyky, formulují své názory a utváří si pozitivní vztah
k jazyku a literatuře)
Besedy rozvíjí tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální: žáci získávají zdravé sebepojetí, učí se dobrým mezilidským vztahům,
komunikaci a kooperaci.
Výchova demografického občana: žáci se učí toleranci, respektu a úctě k pravidlům.
Mediální výchova

6. třída
ABY DĚTI ČETLY

45 minut

Beseda je realizována formou předčítání ukázek z knih na téma, které žáky nejvíce zajímá. Je
jim k nahlédnutí předložena individuální nabídka zajímavých knih současné české i zahraničí
literatury pro mládež. Cílem besedy je vyvolat zájem o čtení a představit dětem nové knihy.
U žáků je rozvíjená slovní zásoba, fantazie a představivost.

BÁJE A MÝTY

45 minut

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.

JAROSLAV FOGLAR

45 minut

Beseda podrobně seznamuje žáky s životem a dílem J. Foglara, spisovatelem, který se celý život
věnoval tvorbě pro mládež. Žáci se dozvědí, co znamená pojem skauting nebo bobřík, budou mít
také možnost prohlédnout si Foglarovy knihy. Beseda rozvíjí znalosti v oblasti literatury.

KAREL ČAPEK

45 minut

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.

LITERÁRNÍ ŽÁNRY

45 minut

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.

PÍSMO A VZNIK KNIHY

45 minut

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.

POVĚSTI NAŠEHO KRAJE

45 minut

Hlavním tématem besedy jsou pověsti. Žáci se seznámí s historií pověstí, jejich vznikem a tím,
jak moc mohou být pravdivé. O tom se přesvědčí zábavnou formou prostřednictvím společné
hry. Metodou výkladu budou žáci dále obeznámeni s některými místními pověstmi. Beseda
rozvíjí zájem o dějiny svého regionu a schopnost týmové práce.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

45 minut

Žáci se obeznámí s českými dějinami a známými pověstmi. Společnou hrou se přesvědčí o tom,
jak moc mohou být pověsti pravdivé. Na ukázku jim bude předloženo dílo nejznámějšího autora
českých pověstí Aloise Jiráska. Beseda podporuje rozvoj týmové práce a trénování paměti.

SVĚT DĚTÍ ZA 1. REPUBLIKY

45 minut

Beseda je zaměřuje na život v období 1. Republiky. Zasahuje do oblasti školství, módy,
stravování. Dále seznamuje žáky se státními symboly a významnými osobnostmi tehdejší doby.
Rozvíjí znalosti v oboru historie.

VELIKONOCE

45 minut

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.

ZIMA, ADVENT , VÁNOCE

45 minut

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.

Kontakty na jednotlivá pracoviště, kde se besedy realizují:
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
Pobočka Trávník 30, tel.: 581 334 077, 724 519 639, e-mail: travnik@knihovnaprerov.cz
Pobočka Velká Dlážka 44, tel.: 581 334 078, 724 519 658, e-mail: dlazka@knihovnaprerov.cz
Dospělé oddělení, Žerotínovo nám. 36, tel.: 581 334 068, e-mail: sluzby@knihovnaprerov.cz

