
POBOČKA  JUNGMANNOVA 2022/23  

Knihovnické lekce  
Určení  Název  Anotace  Vzdělávací oblasti  Klíčové kompetence  

MŠ  
45 min  

Kašpárek zve 

do knihovny  

Pomocí loutkového 

divadla zábavnou 

formou seznamujeme 

děti s knihovnou  

Dítě a jeho psychika  
Dítě a ten druhý  
Dítě a společnost  

K učení  
K řešení problémů  
Komunikativní  

1. stupeň ZŠ  
45 min  

Poprvé v 

knihovně  

Jak funguje knihovna a 

jaké služby poskytuje   
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a jeho svět  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  

6. – 9. třída  
+ střední 

školy 45 

min  

Poznávací 

exkurze  

Seznámení s činností 

jednotlivých oddělení 

v knihovně.  Práce s 

on-line katalogem 

Jazyk a jazyková 
komunikace  
  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  

  

Besedy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ  
Určení  Název  Anotace  Vzdělávací oblasti  Klíčové kompetence  

3.-4. třída  
45 min  
  

Babička  

Drsňačka  

D. Walliams  

  Jazyk a jazyková 

komunikace  

Dítě a jeho psychika  
Člověk a jeho svět  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  

3. – 5. třída  
40 min  

Věda jménem  

ekologie  

Poznáváme přírodu, 

zvířátka, zábavný kvíz  
Environmentální 

výchova Dítě a 

svět  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  

5. -7. třída  
45 min  

Mistr Jan 

Hus  

Beseda o mysliteli a 

reformátorovi  
Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

5. -7. třída  
45 min  

Jan Žižka  Beseda o husitském 

hejtmanovi a jeho 

životě 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

MŠ-starší děti 

1. – 4. třída 

40 min  

 

Neotesánek  Program vás provede 

základy etikety, naučí 

se jak se chovat  

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk 

a jeho svět  
  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

3. - 5. třída  
45 min  

Ze světa 

pohádek  

Chcete vědět, jaké 

příběhy čtou děti v 

jiných zemích?  

Jazyk a jazyková 

komunikace Člověk 

a jeho svět 

Multikulturní 

výchova  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

4. – 6. třída  
45 min  

Letem 

hudebním 

světem  

Seznámení s vývojem 

hudby, zazpíváme si  
Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

K učení  
Komunikativní  
  

3. -5. třída  
45 min  

Olomoucký  

orloj  

Co je to pověst? 
Historie olomouckého  
orloje  

Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
  



  

4. -7. třída  
45 min  

Bezpečný 

internet + 

kyberšikana 

Problematika internetu, 

zásady bezpečnosti  
Jazyk a jazyková 
komunikace  
Informační a 

komunikační 

technologie  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  
Sociální a personální  

3. -5. třída  
45 minut  

Vznik knihy a 

vývoj písma  

Beseda o počátcích 

písma a knihtisku  
Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
  

1. -3. třída  

45 minut   

 

Millerův 

krteček  

Veselé povídání o 

známém ilustrátorovi 

postavička krtečka  

Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  
  

K učení   
Komunikativní  

5. -6. třída  
50 min  

Nejznámější 

trosečník  

Život a zvláštní 

dobrodružství 

Robinsona Crusoa  
  

Člověk a jeho svět  
Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

K učení   
Komunikativní  

MŠ   
1. - 3. třída  
45 min  

Pravěk, aneb 

jak se lovil  

mamut  

Seznámení s životem 

v pravěku a pravěkými 

zvířaty  

Člověk a jeho svět  
Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

K učení   
Komunikativní  

MŠ-starší děti  
1. - 3. třída  
45 min  

Egypt nejsou 

jen faraoni  

Vyprávění malého 

chlapce o životě ve 

starověku  

Člověk a jeho svět  
Dítě a jeho psychika 

Jazyk a jazyková 

komunikace  

K učení  
Komunikativní  
  

2. -5. třída  
45 min  

Byl Bivoj 

hrdina?  

Pověst o Bivojovi 

tradičně i netradičně  
Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
  

MŠ-starší děti 

1. -5. třída  

45  min  

 

Jaro a  

Velikonoce  

Seznámení s lidovými 

zvyky a obyčeji  
Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

1. -5. třída  
45 min  

Kam unesl  

Břetislav Jitku?  

Vyprávění o známých 

postavách našich dějin 

a Olomouckém hradu  

Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
  

1. -5. třída  
45 min  

Adventní doba a 

Vánoce  

Seznámení s lidovými 

zvyky a obyčeji  
Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika  

K učení  
Komunikativní  
Sociální a personální  

MŠ   
1. - 3. třída  
45 min  

Zvířátka na 

statku  

Seznámení s domácími 

zvířaty a jejich zvyky  
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Dítě a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  

MŠ-starší děti  
1. - 3. třída  
45 min  

Moudrý svět 

bajek  

Představíme vám 

nejznámější bajky   
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Dítě a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  



4. -7. třída  
45 min  

České 

korunovační 

klenoty  

Seznámení s historií  
symbolů české  
státnosti  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Dítě a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  

MŠ   
1. - 3. třída  
45 min  
  

Morava hrady a 

pověsti 

 (O Macoše,  
 O Ječmínkovi)  

Staré příběhy s ještě 

staršími hrdiny ožijí v 

pověstech   
  

Jazyk a jazyková 

komunikace   

Člověk a jeho svět   

K učení   
Komunikativní   

5. -6. třída  
50 min  

Přemyslovci 

– česká knížecí 

a královská 

dynastie  

Seznámení s naší  
historií  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Dítě a společnost  

Komunikativní  
K učení  
  

1. - 3. třída  
45 min  

Knihožrouti  Jak  
funguje knihovna a 

jaké služby 

poskytuje  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Dítě a společnost  

Komunikativní  
K učení  
  

3.-4. třída  

35 min.  
Detektivem v 

knihovně  

Interaktivní beseda 

samostatná práce dětí  
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Dítě a společnost  

Komunikativní  
K učení  
  

  

Besedy pro 2. stupeň ZŠ  a střední školy  
Určení  Název  Anotace  

  
Vzdělávací oblasti  Klíčové kompetence  

7. – 9. třída  
střední školy 

45 min  

Lide 

československý  

Beseda ke stému výročí 

vzniku ČSR  
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  
Sociální a personální  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Bratři Čapkové  

  

Literární pásmo o  
Karlu a Josefu  
Čapcích  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Osvobozené 

divadlo  
  
  

Beseda o   
Werichovi, 

Voskovcovi a 

 Ježkovi   

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  

7. – 9. třída  
střední školy 

45 min  

Boje o  

Olomouc květen 

1945  

Dramatické boje o 
Olomouc na samém 

konci II. světové  

války  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  
Sociální a personální  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Karel Hynek  

Mácha  

Život a dílo 

romantického básníka  
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min   

Karel Poláček- 

spisovatel se žlutou 

hvězdou  

Život a dílo spisovatele 

Karla  

Poláčka  

Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  



7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Kameny  

zmizelých  

Beseda o osudech 

olomouckých židů za 

II. světové války  

Člověk a společnost 

Osobnostní a sociální 

výchova  

K učení  
Komunikativní 

Občanské  
7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Olomouc, město, 

kterým kráčela 

historie  

Beseda o historii 

našeho města  
Člověk a společnost 

Osobnostní a sociální 

výchova  

K učení  
Komunikativní 

Občanské  

6–9. třída  
45 min  

V pavučině  

závislosti  

Problematika anorexie 

a bulimie a gamblerství 
Člověk a jeho svět 

Osobnostní a sociální 

výchova  

K učení  
Komunikativní  
K řešení problémů  
Sociální a personální  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Božena  

Němcová  

Život a dílo slavné 

spisovatelky 
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  

7. – 9. třída 

střední 

školy45min  

Saint de Exupéry 

Letec na planetě 

život  

Život a dílo věhlasného 

spisovatele 
Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

Komunikativní  
K učení  
Sociální a personální  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

William  

Shakespeare  

Život a dílo věhlasného 

spisovatele  
Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Hrdelní právo v 

Olomouci  

Historie hrdelního 

práva v Olomouci  
Člověk a společnost 

Dítě a společnost  
K učení  
Komunikativní  

7. – 9. třída 

střední školy  

45 min  

 Memento  

drogy v 
literatuře 

Přes knižní příběhy se 
dotkneme  
problematiky drogové  

závislosti 
  

Člověk a společnost 

Osobnostní a 

sociální výchova  

K učení  
Komunikativní  

7. -9. třída 

střední školy 

45 min  

Ernest  

Hemingway   

  

Člověk a spisovatel 
Ernest  
Hemingway   
Nositel Nobelovy ceny  

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
  

7. – 9. třída 

střední školy 

45 min  

Pán fantazie- 

J.R.R. Tolkien  

Beseda o věhlasném 

spisovateli  
Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

  

7. – 9. třída 

střední školy 

60 min 

 

Anne 

Franková 

Příběh jedné dívky, 

která se narodila ve 

zvláštní době 

 

Člověk a společnost 

Multikulturní 

výchova 

 

K učení 

K řešení problémů 

7. – 9. třída 

střední školy 

45min 

 

(Ne)zapomenutý 

protektorát 

 

Výročí vzniku 

Protektorátu 

Čechy a Morava 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Člověk a společnost 

 

K učení 

Komunikativní 

K řešení problémů 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Novinky. 
 

Určení  Název  Anotace  
  

Vzdělávací oblasti  Klíčové kompetence  

4. – 6. třída  
střední školy 

45 min  

Svatý Václav 

kníže český  

Beseda o sv. Václavovi Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  
 

4. – 6. třída 

střední školy 

45 min  

Jan Amos 

Komenský 

  

Beseda o učiteli národů  Jazyk a jazyková 

komunikace  

Člověk a společnost  

K učení  
Komunikativní  
Občanské  

 

  

1.-2. třída 

45 min 
Čapkové 

dětem 
 

 

 

Seznámení s knihami 

bratří Čapků, které 

napsali pro dětské 

čtenáře 

Jazyk a jazyková 

komunikace Umění 

a kultura  

Dítě a jeho psychika 

K učení  

Komunikativní  

 

3. třída 

45 min 
Putujeme 

s českým lvem 

Zábavné putování za 

státními symboly 

České republiky 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Člověk a společnost 

K učení  
Komunikativní  
Občanské 

 

  

NA VŠECHNY BESEDY JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI   
  
  

Besedy se konají na pobočce Jungmannova ve všední den 
dopoledne v předem domluvených termínech.  

  
Kontakt:  731 123 081jungmannova@kmol.cz  

  
V případě zájmu vytvoříme besedu dle vašich 

potřeb. 

 

  
Těšíme se na Vaši návštěvu.  



  

  


