
Knihovna Petra Bezruče v Opavě 

Oddělení pro děti a mládež 

 

Nabídka 

knihovnických lekcí a besed 

 

Rádi bychom Vám nabídli přehled lekcí a besed, které připravuje 
naše oddělení pro všechny žáky mateřských a základních škol.  

Jednotlivé akce z naší nabídky si můžete osobně 
nebo telefonicky objednat v Oddělení pro děti a 

mládež KPB v Opavě na telefonním čísle: 
553/714005 nebo na emailové 

adrese: detske@okpb.cz 

 

Cílem našich akcí je seznámit žáky s knihovnou, která vytváří obrovské 
možnosti sebevzdělávání, inspiruje ke kultivaci dětských zájmů a 

nabízí kvalitní využití volného času. 
 

1. Knihovnické lekce pro mateřské školy  
Poprvé v knihovně, svět pohádek a oblíbených pohádkových 
postaviček. 

 
2. Knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. tříd základních škol 

Seznámení s knihovnou, službami knihovny, základními 
pojmy (kniha, časopis, autor, ilustrátor). Nabídka vhodných 
a aktuálních titulů k četbě daného věku.  

 
3. Knihovnické lekce pro žáky 3. a 4. tříd základních škol  

Organizace knihovny, orientace v knihovně, seznámení s krásnou 
a naučnou literaturou, vyhledávání knih v on-line katalogu. 
Nabídka vhodných a aktuálních titulů k četbě daného věku.   

 

4. Knihovnické lekce pro žáky 5. a 6. tříd základních škol  

Organizace knihovny, orientace v knihovně, seznámení s krásnou 

a naučnou literaturou, vyhledávání knih v on-line katalogu. 

Nabídka vhodných a aktuálních titulů k četbě daného věku. 

 
5. Knihovnické lekce pro žáky 7. a 8. tříd základních škol 

Seznámení s oddělením pro děti a mládež, oddělením pro dospělé,  
         zvukovou knihovnou a studovnou. Historie v knihovny a ukázka       
         vzácných tisků. Nabídka vhodných a aktuálních titulů k četbě  
         daného věku.      



Tématické besedy 

 

 

„Analfabeta Negramotná“  
Nechte se spolu s Bětkou zavřít do knihovny, kde z knih vystupují 

světoznámé postavy (Paleček, Pipi Dlouhá punčocha, Harry Potter 
atd…) a zažívají různá dobrodružství. Děti vstupují do besedy  

a pomáhají Bětce, která žádnou pohádku ani napínavý příběh doteď 
nepřečetla. 

(určeno 2. - 4. ročníkům ZŠ) 

 

„Astrid Lindgrenová“  
Kdo by neznal Pipi Dlouhou punčochu nebo Děti z Bullerbynu? Společně se  

seznámíme i s ostatními hrdiny, které pro nás vytvořila tato světoznámá autorka knih  
pro děti. Sami poznáte, že její život 

se s postavami hodně prolíná. 
(určeno 1. - 3. ročníkům ZŠ) 

 
 

„Byl jednou jeden úl“ (Novinka od března 2023) 
Spolu s včelkou Klárkou zjistíme co se děje v jednom úlu na pokraji lesa. Setkáme se 

s jejími obyvateli i hodným včelařem Kájou. Zjistíme, čemu všemu se musí během 

svého krátkého života včelky naučit. 

(určeno 1. - 2. ročníkům ZŠ) 

 
„Co to je pohádka, pověst, báje?“  
Jednoduchou, názornou a zábavnou formou vysvětlení všech základních literárních 

pojmů s ukázkami. 
(určeno 3. - 7. ročníkům ZŠ) 

 

„Čarodějnice v pohádkách “  
Beseda věnována pohádkovým čarodějnicím. Vše je provázeno 

čtením ukázek z knih. 

(určeno 1. - 2. ročníkům ZŠ) 

 

„České pověsti“ 

Jaké zvíře máme v českém erbu? Byl Golem dobrým pomocníkem? 

Co vymyslel mistr Hanuš? Odpovědi na všechny tyto i další otázky 

se děti dozvědí v besedě o českých pověstech a sami se do ní zapojí drobnými 
úkoly. 

(určeno 3. - 4. ročníkům ZŠ) 

 

„Čeští ilustrátoři“  
Seznámení dětí se známými ilustrátory dětských knih. 

(určeno 4. - 5. ročníkům ZŠ) 

 

 



 
 „Hans Christian Andersen“  

Tento spisovatel je nejznámější světový pohádkář a vy určitě znáte 
Sněhovou královnu, Malou mořskou vílu či jinou pohádku. Všimli jste 
si, že jsou často kruté, smutné a nekončí vždy dobře? Nejsou to ty 
pohádky, kdy láska a štěstí vždy vítězí a přesto je obdivujeme pro 

jejich moudrost. Dojímají nás a mrazí nás z nich. Povíme si o 
spisovateli a jeho pohádkách, životě a současných aktivitách spjatých 

s jeho jménem.  
(určeno 4. - 7. ročníkům ZŠ) 

 

„Jak ti je, Filipe?“   
Interaktivní beseda o knize Petry Braunové: Nejhorší den v životě 

třeťáka Filipa L. Děti během ní pracují s textem, domýšlí pokračování 
a hlavně se zamýšlí nad celým příběhem. Bavíme se o zodpovědnosti 

za své činy, vině i svědomí.  
(určeno 3. – 5. ročníkům ZŠ) 

 

„Jaro“  
Povídání spojené s ukázkou knih charakteristické pro toto roční 

období. (určeno MŠ, 1. - 3. ročníkům ZŠ) 
 

„Jack London“  
Setkání se slavným spisovatelem, velkým dobrodruhem a cestovatelem, který  

obdivoval krásu drsné divočiny. Je autorem ve své době nejpopulárnější knihy Volání 

divočiny.  
(určeno 6. - 8. ročníkům ZŠ) 

 
„Karel IV. a jeho doba“  

Podíváme se do historie, za naším nejoblíbenějším panovníkem. 
Zajímavosti z jeho života i činy, které vykonal, Vám ho přiblíží i jako 
moudrého člověka. Přesvědčíme se, že se opravdu může honosit 

titulem Otec vlasti či největší Čech.  
(určeno 4. - 6. ročníkům ZŠ) 
 

„Komiks“ (Novinka od března 2023) 
Vznik, vývoj a cesta celosvětově populárního žánru, který je čím dál 

tím víc oblíbený u dětí i dospělých. Tvorba komiksu a vysvětlení 
základních pojmů. 

 (určeno 4. - 7. ročníkům ZŠ) 
 

„Království Dobráčkov“  
Putování pohádkovým světem Dobráčkov, kde společně s dětmi 

potkáme hodné i zlé, rošťácké i poslušné, veselé i smutné, známé i 
méně známé pohádkové postavičky. 

(určeno MŠ, 1. ročníkům ZŠ) 

„Léto“ 
Povídání spojené s ukázkou knih charakteristické pro toto roční 

období.  
(určeno MŠ, 1. - 3. ročníkům ZŠ) 



 

 
„Lvice Elsa“  

Setkání s opavskou rodačkou Joy Adamsonovou. Vyprávění o 
životních strastech i radostech této obdivuhodné ženy, která si 

zamilovala Keňu  
a Afriku. Zjistíme, že byla nejen výbornou spisovatelkou, 

celosvětově známou ochránkyni přírody, ale i vynikající malířkou. 
(určeno 6. - 8. ročníkům) 

 
„Národní divadlo“ 

Beseda dětem přiblíží historii, historické události a legendy divadla. Vysvětlíme 

si některé divadelní pojmy, které jsou pro ně známé 

i neznámé. Představíme si nejznámější autory a jejich díla. 
(určeno 5. - 7. ročníkům ZŠ) 
 

„Naše a světové pohádky“  
Pohádky máme rádi všichni. Mladší i starší. I vám hodně známé jsou 

v každé zemi jiné. Mohou se lišit popisem, množstvím přímé řeči         
i postavami. Autoři jsou hodně ovlivněni historií své vlasti.  

(určeno 2. - 5. ročníkům ZŠ) 

 

„Nebuď čuně“  
Přemýšlíte k čemu tato beseda je,když zdvořilý, kultivovaný a slušně 

vychovaný už přeci dávno jsme? Při této besedě přistupujeme           
k vážnému tématu etiky a společenského chování zábavným                

a odlehčeným způsobem. 
 (určeno 3. - 6. ročníkům ZŠ) 

 

„Opava bájná i historická“  
Historie města Opavy. Významné památky, pověsti i legendy.  

(určeno 2. - 8. ročníkům ZŠ) 

 

„Písmo – paměť lidstva“  
Písmo a záhady jej obestírající provázejí naše kroky od nejútlejšího 

věku. Co však o něm vlastně víme? Na co a čím naši předkové psali? 
Kde vzalo svůj počátek a jak vypadalo, než dosáhlo dnešní podoby?  

(určeno 6. - 8. ročníkům ZŠ) 

 
„Podzim“  

Povídání spojené s ukázkou knih charakteristické pro toto roční 
období.  

 (určeno MŠ, 1. - 3. ročníkům ZŠ) 
 
„První čtení“  

Výběr a čtení ukázek z nových knih určené pro začínající 
čtenáře od českých autorů.  

(určeno 1. - 2. ročníkům ZŠ) 

 



„Řecká mytologie“  
Ponořme se do světa fantazie spolu s bohy, hrdiny a bájnými tvory řeckých bájí 

a pověstí. 
(určeno 4. - 8. ročníkům ZŠ) 

 

„Skříci našich luk, lesů a domovů“  
Společně budeme poznávat malinká strašidla, která můžeme potkat na procházce v 

lese, při ležení v trávě na louce nebo schované někde u Vás doma.  
(určeno 1. - 2. ročníkům ZŠ) 

 
 „Václav Čtvrtek“  

Kdo by neznal Rumcajse, Vílu Amálku, Vodníka Česílka nebo Makovou panenku? 
Beseda je příjemným povídáním o pohádkových postavičkách a osobnosti V. Čtvrtka. 

(určeno MŠ, 1. - 3. ročníkům ZŠ) 
 

 „Válka v literatuře pro děti a mládež“ 
Nikdo z nás nechce zažít útrapy války. Děti ale mnohdy mají jen mlhavou představu 

o tom, jak válka dokáže změnit obyčejný život lidí. Tato beseda přináší přehled knih s 
touto tématikou, kdy hrdiny jsou děti. Ukazuje jejich starosti, strach, útrapy ale i 

přátelství, odvahu a naději. Příběhy jsou jak fiktivní, tak biografické.  
(určeno 7. - 8. ročníkům ZŠ) 

 

„Vánoce jak je znáte i neznáte“  
Každý z nás ví, co se na Vánoce peče, jaké máme zvyky a tradice. Ale 
víte co dělají děti o vánočních svátcích v Německu, Anglii či v Africe, 

jestli dostávají dárky, pečou cukroví a zdobí stromeček? Jestli ne, 
přijďte na naši besedu. 

 (určeno 2. - 5. ročníkům ZŠ) 

 
„Velikonoce a velikonoční zvyky u nás“ 

Povídání o svátcích jara, zvycích a tradičních jídlech.  
(určeno 2. - 4. ročníkům ZŠ) 

 
„Zima“ 

Povídání spojené s ukázkou knih charakteristické pro toto roční 
období.  

(určeno MŠ, 1. - 3. ročníkům ZŠ) 
 
 
„Zuzana Pospíšilová“  

Beseda dětem přiblíží tvorbu populární autorky dětských knížek (Detektivové, 
Pohádky z parkoviště, Knihovnické pohádky atd.) 

(určeno 1. – 3. ročníkům ZŠ) 

 

„ Život v mořích a oceánech“  
Ponoříme se do mořských hlubin a spolu zjistíme, jak se vytvářejí korálové útesy, 
čím se živí ryby na mořském dně. Poznáme, kudy tečou největší mořské proudy        

a ukážeme si mnoho fascinujících, neznámých živočichů.  
(určeno 3. - 5. ročníkům ZŠ) 



KNIHOVNA P. BEZRUČE 

V OPAVĚ 
 
 
 
 

Pořádá pořádá od DUBNA 2006 cyklus 

dvou na sebe navazujících besed 
 

pro prvňáčky s názvem 

 
 
 

POHÁDKOVÁ ABECEDA 

 

 

SKŘÍTKA 

Knihomílka Čtivého 
 
 

 

Akce se konají na dětském odd.KPB, 

na pobočkách Kateřinky a Kylešovice 

 

 

Všem dětem bude udělen řád 

„Veselé abecedy“ skřítka Knihomílka čtivého 

 

 

Zájemcům z řad dětí bude 

vystaven čtenářský průkaz do 

konce druhé třídy zdarma! 



Knihovna Petra Bezruče, oddělení pro děti a mládež, Nádražní okruh 27, 746 78 Opava 

Tel. 553714005, e-mail:detske@okpb.cz  
 
 

 

DO KNIHOVNY 

 

NEJEN 

ZA KNIHAMI 

 
 

 

Oddělení pro děti a mládež Knihovny Petra Bezruče v Opavě připravilo 

pro kolektivy dětí základních škol a školních družin 

 

ZÁBAVNÉ VÝTVARNÉ STŘEDY. 

 
 

 

Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky, budou s námi vyrábět, tvořit, 

kreslit, malovat, lepit, stříhat … 
 
 

 

Paní učitelko, pane učiteli, 
 

budete-li mít zájem o naši akci, rádi si s Vámi domluvíme 

osobně nebo telefonicky vhodné středeční datum. 
 
 

 

Zastihnete nás každý pracovní den od 8.00 do 17.00, 

ve středu od 7.00 do 14.00 hodin. 

TEL. 553714005, e-mail: detske@okpb.cz 

 

Veškeré pracovní pomůcky i potřebný materiál zajistíme, z výrobků dětí 

pak uspořádáme výstavku. 
 
 

 

Na setkání s Vámi se těší knihovnice oddělení pro děti a mládež 

mailto:detske@okpb.cz


Oddělení pro děti a mládež 

Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

 

pro Vaše třídy připraví 

 
 
 
 
 

 

„Středeční čtení 

dětem“ 

 
 
 

 

Naše knihovna se zapojila do projektu 

 

Celé Česko čte dětem  

(www.celeceskoctedetem.cz), 
 
 

který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má 
hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v 
dospělosti. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný 
způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě 
přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit 
jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové 
dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu 
číst si s chutí rovněž v dospělosti. 
 
 

 

Paní učitelko, pane učiteli, 
budete-li mít zájem o naše společné čtení, rády si s Vámi 

domluvíme osobně nebo telefonicky vhodné středeční datum.  

Tel.č.: 553 71 40 05 , e-mail: detske@okpb.cz 

 

Na společné čtení se těší knihovnice oddělení pro děti a mládež 
KPBO 

http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1
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