
 Nabídka besed pro školní rok 2022/2023 
  Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 

pobočka Husovice, Musilova 2a 

Telefon: 773 777 315, E-mail: husovice@kjm.cz 

 

 
Besedy jsou založeny na interakci a dialogu s použitím prvků dramatické výchovy, 
kritického myšlení a informačního vzdělávání.  
 
Vyhrazeným dnem pro besedy je středa od 9:00 do 16:00. 
 
Délka trvání besed činí 40 až 120 minut.  
(dle věku účastníků a tématu akce)  
 
Délku i téma besedy lze upravit na míru, a to na základě dohody pedagoga s vedoucím 
pobočky. 
 

 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblasti  

Klíčové 
kompetence 

MŠ 
1.třída 

Poprvé do 
knihovny 

S opičkou Amálkou 
se vydáme poznat 
knihovnu a 
pravidla, která je v 
ní nutné dodržovat 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět, dítě a jeho 
psychika, dítě a 
ten druhý 

K učení, 
komunikativní 

MŠ 
1.třída 
2.třída 
 

S Krtečkem do 
vesmíru 

Povídání o tom, jak 
se Krteček dostal 
do vesmíru - v 
knížce i ve 
skutečnosti  

Dítě a jeho 
psychika, 
dítě a 
společnost, 
umění a kultura 

K učení, 
komunikativní 

MŠ 
1.třída 
2.třída 
 

Braňte knihu! Poznáváme zásady 
zacházení s knihou, 
a to na základě 
plakátu Josefa Lady 
a Jiřího Mahena.  

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět, umění a 
kultura 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů 
 

1.třída 
2.třída 
 

Krtek Zdeňka 
Milera  

Jak pan Miler na 
Krtečka přišel                     
a jaké jiné knihy 
ještě napsal 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět, umění a 
kultura 

K učení, 
komunikativní 

1.třída 
2.třída 
3.třída 

Jak se rodí knížka Cesta knihy od 
nápadu autora až 
po regál                              
v knihovně  

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět 

K učení, 
komunikativní 

1.třída 
2.třída 
3.třída 

Neotesánek  Pravidla slušného 
chování pro děti 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět,  
osobnostní a 
sociální výchova 

K učení, 
Komunikativní, 
sociální a 
personální 
 



 

 
 
 

Určení Název Anotace Vzdělávací 
oblasti  

Klíčové 
kompetence 

1.třída 
2.třída 
3.třída 
4.třída 

Co dělají zvířátka 
na jaře/v létě/na 
podzim/v zimě 
(dle aktuálního 
ročního období) 

Zajímavé povídání 
o zvířatech, která 
žijí kolem nás 
Soutěž 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů 

3.třída 
4.třída 
5.třída 

Brněnská 
strašidla a 
strašidelná místa 

Povídání o 
pověstech,  
historii a zákoutích 
našeho města 
Soutěž 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět, 
člověk                                
a společnost, 
umění a kultura 

K učení, 
komunikativní 
 

1.třída 
2.třída 
3.třída 
4.třída 
5.třída 

Vánoční besídka  Povídání  
o vánočních 
tradicích 
Soutěže a hry 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět, 
umění a kultura 

K učení, 
komunikativní 
 

4.třída 
5.třída  

Průlet sluneční 
soustavou 

Cesta po planetách 
naší sluneční 
soustavy - 
základem besedy je 
videoprojekce 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
člověk a jeho 
svět 
 

K učení, 
komunikativní, 
k řešení problémů 

5.třída 
6.třída 

Slavní autoři 
dobrodružné 
literatury 

Jaroslav Foglar, 
Jules Verne, Daniel 
Defoe a Eduard 
Štorch – jejich život 
a díla s ukázkami 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

K učení, 
komunikativní  

5.třída 
6.třída 

Jak na referát Beseda na téma, 
jak má takový 
referát vypadat, co 
musí obsahovat a 
odkud se pro něj 
dají čerpat 
informace 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
informační 
a komunikační 
technologie, 
mediální 
výchova  

K učení, 
komunikativní 
 

7.třída 
8.třída 
9.třída 

Jak na referát 2  
  

Rozšíření předchozí 
besedy, zaměřené 
na typy pramenů, 
citace, formální 
úpravy textů a 
autorská práva 

Jazyk a jazyková 
komunikace, 
informační 
a komunikační 
technologie, 
mediální 
výchova 

K učení, 
komunikativní 
 


