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LEKTOŘI LEKCÍ
Mgr. Zuzana Dluhošová
• Absolventka Ostravské univerzity v Ostravě, obor filozofie a Univerzity Palackého
v Olomouci, obor žurnalistika.
• Pracuje s dětmi v rámci Kulturního centra Bílovec, p. o.
• Má zkušenosti s organizací a náplní akcí pro děti (tábory, Den dětí, dramatický kroužek,
práce s handicapovanými dětmi, au-pair).
• Hlavní koordinátorka muzejních lekcí v Muzeu Bílovec.
Mgr. Zuzana Juříková Brožová
• Absolventka Slezské univerzity v Opavě, obor učitelství pro SŠ němčina + dějepis.
• Podílela se na projektu Muzejní kufříky, zabývá se muzejní pedagogikou.
• Hlavní koordinátorka projektu Z(a)traceni v čase.
• Pracuje s dětmi v rámci Kulturního centra Bílovec, p. o.
Tomáš Ocásek
• Absolvent rekvalifikačního kurzu Knihovník/knihovnice.
• Hlavní koordinátor Komiksového dýchánku již 5. rok.
• Dlouhodobě pracuje s dětmi v Městské knihovně Bílovec.
• Spoluautor a hlavní koordinátor projektu Na slovíčku.
Jana Klazarová
• Absolventka rekvalifikačního kurzu Knihovník/knihovnice.
• Sedmileté zkušenosti v knihkupectví, kde mj. pořádala akce pro děti i dospělé.
• Pracuje s dětmi v Městské knihovně Bílovec.
• Hlavní koordinátorka projektu Celé Česko čte dětem v Městské knihovně Bílovec.
Petra Budzelová
• Absolventka kurzu Knihovnické minimum.
• Pracuje s dětmi v Městské knihovně Bílovec.
• Lektorka kreativních dílniček pro děti.
Hana Gajdušková
• Absolventka Střední knihovnické školy v Brně.
• Dlouholetá práce se studenty v Městské knihovně Bílovec.
• Specializuje se na odbornou literaturu.
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ZATOULANÉ KLUBÍČKO MAMINKY MADLENKY
TERMÍNY:
• říjen a listopad.
ANOTACE:
Mamince Madlence se zatoulalo klubíčko... Pojďme se společně dozvědět, jak takové
klubíčko vypadá, z čeho se vyrábí, jak se zpracovává vlna. Společně si z vlny něco vytvoříme. A nakonec „zapředeme“ na klubíčko nové…
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• praktická část (motorika), seznámení s cechy - výroba a zpracování vlny, tvoření,
ukázka předení.
OSNOVA LEKCE:
1. přivítání dětí v budově muzea, seznámení s programem, připomenutí řádu muzea.
2. namotávání klubíčka.
3. seznámení s původem a zpracováním vlny.
4. výroba ovečky.
5. ukázka předení.
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – předškoláci,
• ZŠ – 1. stupeň (vhodné ideálně pro 1. a 2. třídu),
• ideálně skupina do 15 dětí.
CÍL LEKCE:
• seznámení dětí s výrobou a zpracováním vlny, skupinová práce, posílení komunikace
a pozornosti, tvůrčí práce.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• historie, jazyk, tvůrčí práce (výtvarná činnost).
LEKTORKY:
• Mgr. Zuzana Juříková Brožová,
• Mgr. Zuzana Dluhošová.

CENA LEKCE:
• 20 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma.
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TAJEMNÁ MISE KARLA PATTEISKÉHO
TERMÍNY:
• říjen a listopad.
ANOTACE:
Netradiční způsob poznávání historie města Bílovce a osobností města pomocí questingové trasy (provázání muzea, věže a kostela, popř. náměstí), plnění úkolů, luštění rébusů, získávání indicií.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• plnění úkolů, luštění rébusů, týmová práce.
OSNOVA LEKCE:
1. přivítání žáků v budově muzea, seznámení s programem, připomenutí řádu muzea.
2. rozdělení do dvou skupin – hledání indicií v muzeu, na náměstí a na věži kostela.
3. prostřídání skupin.
4. setkání obou skupin v muzeu, společné luštění rébusu.
5. otevření pokladu.
ČASOVÁ DOTACE:
• 2 vyučovací hodiny.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• 2. stupeň ZŠ,
• (na 1 lekci – 1 třída).
CÍL LEKCE:
• seznámení s historií města a osobnostmi města.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• historie, čeština, logické myšlení.
LEKTORKA:
• Mgr. Zuzana Juříková Brožová
CENA LEKCE:
• 20 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma.
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ZALOŽ SI SVOU KNOFLÍKÁRNU
TERMÍNY:
• říjen a listopad.
ANOTACE:
Přijďte si vyzkoušet založit firmu od základu. Bude se jednat o spolupráci a návaznost
práce jednotlivých tříd. Jednotlivé třídy si vyzkouší práci generací podnikatelských rodin,
kdy jedna předávala svou práci druhé a každá generace obohatila a rozvíjela firmu v jiném ohledu.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• vytvoření plánu firmy, modely budov, vzorový výrobek, reklamní plakát a logo.
OSNOVA LEKCE:
1. přivítání v muzeu, seznámení s programem a muzejním řádem,
2. seznámení s expozicí Massagu, přidělení úkolů,
3. kreativní činnost dle ročníku – plány budov, vystavění staveb a provozů, tvorba vzorového výrobku a reklamního letáčku,
4. dokumentace výsledků činnosti.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• ZŠ – II. stupeň (5., 6., a 7. třída – není určeno pro 8. a 9. třídu).
ČASOVÁ DOTACE:
• seznámení se s podnikatelským záměrem, jednotlivými postupy při budování firmy,
upevnění spolupráce mezi jednotlivými třídami a schopnost naučit se přebírat pracovní úkony.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• historie, jazyk, podnikání.
LEKTORKA:
• Mgr. Zuzana Juříková Brožová.
CENA LEKCE:
• 20 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma.
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ROZHÁZENÁ KANCELÁŘ PÍSAŘE JOHANNA
TERMÍNY:
• březen a duben.
ANOTACE:
Picmochové v době nepřítomnosti pana písaře využili prázdné kanceláře pro hraní, jenže
udělali velký nepořádek a rozlili inkoust. A pan písař teď nemá čím psát…
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• psaní inkoustem, výroba inkoustu, seznámení s náplní práce písaře, razítkování.
OSNOVA LEKCE:
1. přivítání dobovou postavou v muzeu a seznámení s programem.
2. seznámení s písařovou kanceláří.
3. psaní inkoustem.
4. výroba inkoustu.
5. seznámení s náplní práce písaře.
6. možnost razítkování.
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – předškoláci,
• ZŠ – 1. stupeň,
• skupinka ideálně do 15 dětí.
CÍL LEKCE:
• seznámení dětí s písařem, jeho prací a pomůckami.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• historie, jazyk, rozvoj jemné motoriky.
LEKTORKY:
• Mgr. Zuzana Juříková Brožová,
• Mgr. Zuzana Dluhošová.
CENA LEKCE:
• 20 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma.
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KNIHOVNICKÉ POHÁDKY
(autorka knihy: Zuzana Pospíšilová, ilustrátor: Michal Sušina)

ANOTACE:
Pohádky a úkoly z knihy regionální spisovatelky Zuzany Pospíšilové. Děti se dozví zajímavosti o skřítcích v knihovně nebo jak zacházet s knihami. Nebude chybět ani samotný
technologický vývoj od vzniku papíru až po finální výrobu knihy. Při lekci jsou používány
metody, které mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá
s porozuměním předkládané látky. Důraz je kladen na aktivní čtení.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• čtení, diskuze, kreslení.
OSNOVA LEKCE:
1. povídání o knihovně a knihách,
2. čtení z knihy,
3. diskuze nad knihou,
4. kreslení vlastní obálky knihy.
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – předškoláci,
• ZŠ – I. stupeň (vhodné pro mladší školáky).
CÍL LEKCE:
• seznámení s knihami a základy knižní kultury, rozvoj čtenářských a informačních dovedností.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• literární a knižní oblast, čtenářská a informační gramotnost.
LEKTOR:
• Tomáš Ocásek.
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UKRYTÁ KNIHA
ANOTACE:
Prostřednictvím metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) si zábavnou
formou vybereme knihu a naučíme se triky, jak o ní povyprávět ostatním spolužákům,
aniž bychom ji četli. Ukážeme si, jak s knihou při výběru pracovat, přemýšlet o ní a sdílet
své myšlenky dále. Po domluvě s vyučujícími možnost použití metody také pro tvorbu
čtenářských deníků.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• prezentace, skupinový rozhovor, čtení a porozumění textu, případně tvorba referátů
a výpůjčka knih.
OSNOVA LEKCE:
1. úvod – představení metody Katapult,
2. výběr titulů (na dané téma, konkrétního autora apod.),
3. plnění zadaných úkolů,
4. skupinový rozhovor.
ČASOVÁ DOTACE:
• 30 až 60 minut (dle počtu studentů).
CÍLOVÁ SKUPINA:
• ZŠ – všechny ročníky,
• SŠ – všechny ročníky.
CÍL LEKCE:
• rozvoj čtenářských a informačních dovedností, zlepšení komunikace ve skupině.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• jazyk a jazyková komunikace, literární a knižní oblast, čtenářská a informační gramotnost.
LEKTORKA:
• Jana Klazarová.
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ZAJÍC A ŽELVA
ANOTACE:
Čtení a povídání o známé bajce Želva a zajíc. Bajka ukazuje, že úsilí často vítězí nad
schopnostmi, jsou-li zanedbávány. Při lekci jsou používány metody, které mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá s porozuměním předkládané
látky. Důraz je kladen na aktivní čtení.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• čtení, diskuze, kreslení.
OSNOVA LEKCE:
1. čtení z knihy,
2. povídání o knize,
3. kritické přemýšlení nad příběhem,
4. kreslení.
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – předškoláci,
• ZŠ – I. stupeň.
CÍL LEKCE:
• rozvoj čtenářských dovedností, kritické myšlení.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• literární a knižní oblast, čtenářská a informační gramotnost.
LEKTORKA:
• Petra Budzelová.
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ETIKETA NENÍ VĚDA
ANOTACE:
Zábavnou formou seznámíme děti či studenty s velkým množství situací, které je můžou
potkat v běžném životě. Povíme si o tom, jak se chovat ke starším lidem, ke spolužákům,
ke knihám nebo sami k sobě. Základy společenského chování, stolování, oblékání
a jednání. Také se dotkneme tématu netiketa – jak se chovat v prostředí internetu.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• prezentace, skupinový rozhovor, názorné ukázky z praxe, test.
OSNOVA LEKCE:
1. úvod – formou prezentace si řekneme něco o etiketě,
2. představíme konkrétní tituly, které se daným tématem zabývají,
3. přečteme si něco z vybraných titulů,
4. názorné ukázky jednotlivých situací (test pozornosti či zkouška vědomostí).
ČASOVÁ DOTACE:
• 60 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – předškoláci,
• ZŠ – I. a II. stupeň,
• SŠ – 1. a 2. ročník.
CÍL LEKCE:
• zlepšení komunikace ve skupině, rozvoj společenského chování.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• jazyk a jazyková komunikace, etická výchova.
LEKTORKA:
• Jana Klazarová.
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VEČERNÍČKY S MAKOVOU PANENKOU
ANOTACE:
Napříč nejznámějšími Večerníčky vás provede pohádková postavička Maková panenka.
Představíme si jednotlivé večerníčky, zahrajeme si hru, pexeso nebo postavíme kostky.
Vyrobíme Makové panence kamaráda motýla Emanuela. Přečteme si některý z příběhů
a odejdete se skvělou večerníčkovou čepicí.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• prezentace, skupinový rozhovor, porozumění textu, výtvarná činnost.
OSNOVA LEKCE:
1. úvod – seznámení s Večerníčky podle knihy, trochu historie Večerníčku nebo jednotlivých pohádek, představení autorů a ilustrací;
2. povídání si o jednotlivých či oblíbených postavičkách;
3. ve skupinkách společenské hry na téma Večerníčky, pohybové aktivity;
4. vytvoření motýla Emanuela nebo čepice z novin.
ČASOVÁ DOTACE:
• 60 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ – různý věk,
• ZŠ – 1. až 3. ročník.
CÍL LEKCE:
• komunikace, rozvoj řeči, zábava, pohybové aktivity, výtvarné aktivity.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• jazyk a jazyková komunikace, motorika.
LEKTORKA:
• Jana Klazarová.
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KOMIKSOVÝ DÝCHÁNEK
ANOTACE:
Oblíbenost komiksů stoupá. Kdy vlastně komiksy vznikly? Jak se takový komiks tvoří?
Opravdu jsou komiksy jenom pro malé děti? Proniknutí do světa komiksů.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• prezentace, skupinový rozhovor, kresba.
OSNOVA LEKCE:
1. úvod – obecné seznámení se světem komiksů, historie komiksů;
2. zvolení si obecného tématu komiksové knihy, rozdělení do skupinek;
3. vyzkoušení si doplňování textu do bublin, dokreslování příběhu komiksu;
4. slavnostní křest komiksové knihy
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• II. stupeň ZŠ: 6. – 8. třída.
CÍL LEKCE:
• skupinová práce, komunikace mezi sebou.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• jazyk a výtvarná činnost.
LEKTOR:
• Tomáš Ocásek.
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NA SLOVÍČKO
(autoři projektu: Andrea Pilichová a Tomáš Ocásek)
ANOTACE:
Přiveďme děti ke čtení a zlepšeme jejich slovní zásobu a vyjadřování. Témata v čítankách
bývají zajímavá, ale ne však vybrané úryvky z knih. Děti dostanou na výběr z knih, které
do daného tématu spadají, i když to tak někdy nevypadá. Mohou se rozdělit do skupin
až 3 dětí. Ve třídě (případně v knihovně) potom vystupují s referáty.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• skupinový rozhovor, referáty dětí.
OSNOVA LEKCE:
Knihy jsou vybírány podle aktuálních témat probíraných v čítance. Na lekce doporučujeme docházet co 2 měsíce.
ČASOVÁ DOTACE:
• 30 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• ZŠ – 6. až 9. třída.
CÍL LEKCE:
• zvyšování čtenářské gramotnosti.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• jazyk a četba.
LEKTOR:
• Tomáš Ocásek.
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V KNIHOVNĚ JAKO DOMA
ANOTACE:
Abychom se v knihovně cítili jako doma, je potřeba pořádně prozkoumat všechna zákoutí. Jak najdu knihu, kterou hledám? Hravou formou se naučíme, jak se v knihovním fondu
orientovat. K tomu přidáme další zapeklitosti a pokročilé služby online katalogu. Koukneme se podrobněji, jakým způsobem jsou knihy řazeny. Víte, co je to MDT? Tajemná
zkratka a pořádání naučné literatury. V online katalogu už umíme doslova kouzlit. Stanou se z nás mistři knihovníci!
Konkrétní náplň lekce se domlouvá individuálně s pedagogem, lze ji rovněž opakovat
vícekrát s různým zaměřením.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• výklad, exkurze, soutěž.
OSNOVA LEKCE:
1) seznámení s knihovnou,
2) orientace ve fondu,
2) knihovní katalog,
3) soutěž ve hledání knih.
ČASOVÁ DOTACE:
• 45 minut.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ,
• ZŠ – všechny ročníky,
• SŠ – všechny ročníky.
CÍL LEKCE:
• zvyšování informační a čtenářské gramotnosti.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• k učení, komunikace, sociální a personální.
LEKTOŘI:
• Tomáš Ocásek,
• Jana Klazarová,
• Petra Budzelová,
• Hana Gajdušková.
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY KNIHOVNICKÉ BABIČKY
ANOTACE:
Speciální ne-knihovnický program zaměřený na kreativní tvoření. Výroba originálních
dekorací, ozdob či dárků podle vlastní fantazie. Workshopy jsou zaměřeny tematicky dle
ročních období, svátků apod. Konkrétní náplň si lze domluvit s našimi lektorkami.
ZAHRNUTÉ ČINNOSTI:
• výtvarné tvoření dle konkrétního zaměření.
ČASOVÁ DOTACE:
• dle domluvy.
CÍLOVÁ SKUPINA:
• MŠ,
• ZŠ – všechny ročníky,
• SŠ – všechny ročníky.
CÍL LEKCE:
• rozvoj kreativity a motoriky, výtvarná činnost s nejrůznějšími materiály, praktická
tvorba.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST:
• výtvarná, kreativní.
LEKTORKY:
• Petra Budzelová,
• Jana Klazarová.
CENA LEKCE:
• 20 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma.
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