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Vážení pedagogové, 

 

dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v Knihovně Třinec. Nabídka je rozdělena do několika 

částí. Lekce jsou založené na interakci a dialogu, používáme metody neformálního vzdělávání, dramatické 

výchovy, kritického myšlení, tvůrčího psaní, atd. 

 

Co nabízíme? 

Lekce informačního vzdělávání je možné použít pro jakýkoliv předmět, zejména pak v informatice nebo občanské 

výchově. Jejich hlavním cílem je pomocí nových metod zvýšit informační, čtenářskou a mediální gramotnost žáků. 

Hravou formou se účastníci lekcí naučí nejen orientovat v knihovně, ale především pracovat s textem, vyhledávat 

a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat. Dále se lekce věnují mediální gramotnosti, bezpečnosti 

na internetu nebo kyberšikaně. 

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, cílem lektora je 

seznámit žáky s knihou, knižním fondem knihovny, spisovatelem či žánrem. Naučit žáky vyhledávat informace a 

pracovat s textem. Tyto lekce také nabízejí témata pro předmět dějepis. 

Lekce s lidskoprávní a sociální tématikou jsou určeny k propojení znalostí žáků a studentů zážitkovou formou. 

Vhodné jsou pro předmět občanská výchova, dějepis, český jazyk a literatura. 

Ekologické lekce tyto lekce jsou zaměřené na témata klimatu a udržitelnosti, pracovních podmínek v oblasti 

oděvnictví. 

Galerijní animace nabízejí náhled do světa písma, ilustrací a galerijní tvorby. 

 

Jak se přihlásit? 

Programy pro třinecké školy jsou zdarma, pro školy mimo Třinec jsou lekce zpoplatněny a je nutné před termínem 

lekce poslat objednávku. Lekce se konají v knihovně, je možné dohodnout lekci přímo ve škole, podmínkou však 

je alespoň jedna návštěva knihovny. pořadů je obvykle 60 – 90 minut. Po dohodě s pedagogem lze délku, téma či 

náplň lekce přizpůsobit.  

Knihovnické lekce můžete v knihovně navštěvovat po domluvě od října 2022 do června 2023, a to každý den 

v týdnu (včetně středy) od 7:00 do 13:00. Je možné domluvit lekci přímo ve škole, podmínkou však je zajistit min. 

dvě lekce, kvůli časové náročnosti dojezdu. Přihlášení na lekce je závazné a každou změnu či zrušení je nutné 

oznámit nejpozději 1 den před dohodnutým termínem, nejlépe e-mailem. 

Nabízíme také lekce pro Čtenářské kluby, v případě zájmu nás kontaktujte. 

Lekce objednávejte e-mailem, telefonicky či osobně v knihovně Třinec v Mklubu. 

 

Těšíme se na spolupráci 

                                                          tel: 558 999 130 

mailto:%20mklub@knihovnatrinec.cz
mailto:%20mklub@knihovnatrinec.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO  
A MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zažij Mklub                                      
 
Účastníci poznají Mklub, speciální knihovnu pro mladé od 13 let, ve které se celá třída seznámí 
s literaturou pro mládež a zároveň se dozví tipy na zajímavé knihy. Na lekci si zopakujeme, jak se rychle 
orientovat v knihovně nebo jak funguje půjčování knih. Představíme také Dobrovolnické centrum Knihovny 
Třinec a další aktivity, kterých mohou být součástí.  
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor:  člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                          60 – 90 min.  

 

Hoax                                      
 
Falešná nebo poplašná zpráva, která má za úkol mystifikovat, šířit paniku nebo vyvolávat nenávist. V 
dnešní době se s rozvojem sociálních sítí hoaxy šíří virtuálním prostorem neuvěřitelnou rychlostí a 
pronikají i do médií. Některá desinformační média nebo konspirační weby je vytvářejí samy. Pro člověka 
tak může být náročné v záplavě různých informací hledat ty relevantní a ověřené několika zdroji. A toto 
bude jedním z hlavních cílů této mediální lekce. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, k řešení problému 

Vzdělávací obor:  informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro:  ZŠ + SŠ 

 

                                                                                                                                                        90 min.  

Digistopa: Příběh Báry 
 
Jak vypadá kyberšikana? Co může rozpoutat jedna fotka? Žáci se seznámí s příběhem Báry, která 
nastoupila do nové školy a dostává se do nepříjemných situací spojených s digitální stopu na internetu. 
Vysvětlíme si pojmy jako je kyberšikana, digitální stopa, zneužití osobních údajů nebo sexting. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, řešení problémů 
 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 
Lekce vhodná pro: 6. – 7. třída ZŠ                                                                                                             60 – 90 min. 

 



 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ LEKCE 
Lekce zaměřené na různá témata, žánry, seznámení s knihami, autory, historií. 

 

 

 

  

 

Chci sklidit potlesk                                       
 
Příprava prezentace a její realizace. Seznámení s pojmy verbální a neverbální komunikace, techniky, jak 
zvládat stresové situace. Zaměříme se na přípravnou fázi. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: informační a komunikační technologie, jazyk a jazyková komunikace 

Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                           60 min. 

Kytice plná balad                            
 
Seznámení se s českým autorem Karlem Jaromírem Erbenem a jeho dílem Kytice. Společně si projdeme 
jednotlivé balady a vysvětlíme si symboliku jednotlivých úryvků. Proč je 200 let staré dílo stále aktuální? 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                          60 – 90 min. 

Máchův Máj                              
 
„Byl pozdní večer, první máj,…“ tuhle báseň znají  všichni, co ale skrývá? Jaký je její význam a jaký byl život 
Karla Hynka Máchy? Vysvětlíme si pojem romantismus a ukážeme si, jak může vypadat Máj v dnešní moderní 
době. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace 
 

Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                          60 – 90 min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare                             
 
William Shakespeare velikán anglické poezie. 
Jaký byl jeho život, doba, ve které tvořil a díla, která zná celý svět? Poznejte různá zpracování 
nejznámějších děl Williama Shakespeara. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro:  SŠ                                                                                                                                   90 min. 

Poezie! „Ohrožený druh?“               
 
Zdá se vám, že vaši žáci příliš neholdují poezii? V této lekci si ukážeme tvorbu současných básníků a 
ukážeme si, že básně nejsou nudné. Žáci si zkusí napsat haiku, zjistíme, co je fyzické básnictví nebo slam 
poetry a vyzkoušíme si řadu dalších zajímavých aktivit spojených s poezií. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                                  90 min. 

 

Tvůrčí psaní                                     
 
Třída si vyzkouší práci s textem, psaní vlastních příběhů. Seznámí se s technikami tvůrčího psaní, které jim 
mohou při psaní pomoci, rozproudit fantazii a přijít na vlastní způsob, jak psát texty. Podíváme se, na co si 
dát při psaní pozor a na co nezapomínat. Texty budou tvořit samostatně i ve skupině. 

 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                          60 – 90 min. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastika – svět divů a knih                    
 
Lekce si klade za cíl seznámit žáky s žánrem fantasy nebo sci-fi dle požadavků a seznámit je tak s historií 
tohoto žánru, popř. probrat jednotlivá díla či knižní série. Každý žák si navíc projde celou knihu a ve 
skupinách pak dále doporučí ostatním. Lekci lze přizpůsobit na různá témata či žánry. 
 

! Tato lekce může žáky a studenty seznámit také s young adult literaturou, kde hlavní hrdina řeší problémy 

spojené s dospívání či problémy v rodině, škole, LGBT, apod. Tato literatura je zaměřena právě na mladé 
dospívající čtenáře, kteří se s něčím podobným mohou potýkat. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace                                                                                      60 – 90 min. 

 

Svět komiksů a mangy               
 
Lekce se zabývá historií a definicí komiksu, jeho podžánry a zajímavými komiksovými díly či autory 
komiksů. Představíme si českého autora a ilustrátora Pavla Čecha v porovnání s Shaunem Tanem, ukážeme 
si rozčlenění komiksů podle témat a zjistíme, že komiksy se zaměřují také na historické události nebo 
osobnosti a také se seznámíme s japonským typem manga komiksu. 
Téma je žákům podáno zábavnou formou v souladu s metodami neformálního učení. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                         60 – 90 min. 

 

Co si lidé vyprávěli?                          
 
Lekce zaměřená na ústní lidovou slovesnost, na její žánry jako je pohádka, bajka, pověst. Řekneme si, jaké 
jsou její znaky, a také se podíváme na sběratele ústní lidové slovesnosti.  
Žáci budou společně pracovat ve skupinách s texty. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
Lekce vhodná pro: 6. – 7. ročník ZŠ                                                                                                                   60 min. 

 



 

 

 

 

 

 

Děsivá literatura – Pohádky              
 
Nahlédněte, jak to bylo s pohádkami doopravdy. K čemu pohádky sloužily a jak se prezentovaly v dřívějších 
dobách? Ukážeme si, čím byly pohádky inspirovány kdysi v návaznosti na život ve středověku, kde se 
pohádky tvořili, čemu lidé věřili a čeho se báli. Na konci lekce si žáci zkusí přepsat pohádku do jiné podoby. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                           90 min. 

 

Grimmové a Retelling                      
 
Původní verze pohádek od bratří Grimmů zná dnes velmi málo lidí a o nich si budeme společně povídat. 
Studenti se často vracejí k pohádkám, aniž by si to uvědomili díky fantasy a sci-fi knihám, které si společně 
představíme. Jak vypadají v dnešní podobě díky retellingu a co to vůbec je? 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: SŠ                                                                                                                                           90 min. 

 

Kdo vstoupí do Valhally?                    
 
Jak to bylo s Vikingy? Kdo byli severští bohové a kdo mohl vstoupit do Valhally? Seznámení se severskou 
mytologií, Vikingy a Valhallou. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: člověk a společnost, jazyk, světová a fantasy literatura 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                         90. min 

 

Slované: Známi neznámí                 
 
Říká vám něco Perun, Veles nebo Vesna? Jak putovaly slovanské národy Evropou, jaký byl jejich život a kdo 
došel na naše území? Kdo byl kupec Sámo a kdo jsou slovanské národy? 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací obor: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: 6. – 7. ročník ZŠ                                                                                                                   90 min. 

 



 

 

 

 

 

LEKCE S LIDSKOPRÁVNÍ  
A SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU 

 

 

 

Každá věc má něco společného se štěstím 
                                                                         
Lekce je zaměřená na poezii z knihy Petra Borkovce Každá věc má něco společného se štěstím, kde budou 
žáci pracovat s básněmi, zamýšlet se nad texty, vyjadřovat své myšlenky a poznatky. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace 
 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                             90 min. 

 

Dárce                                                     
 

Sociální experiment na motivy distopické novely DÁRCE. Třída se přenese do budoucnosti, do dokonalého 
společenství. Cílem experimentu bude přemýšlet nad tím, jak by taková společnost mohla vypadat a jak by 
se nám v této společnosti žilo. Pro diskusi by se otevřely otázky: Je lákavé nechat se vést a být dokonale 
zabezpečený? V jakých případech a proč se lidé vzdávají svobody dobrovolně?  
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, občanské kompetence 
 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace, průřezová témata 
 

Lekce vhodná pro: ZŠ + SŠ                                                                                                                                    90 
min. 

 

Krok vpřed                                        
 
Předsudky a stereotypy stranou – je čas udělat krok vpřed! Simulační aktivita, která vede účastníky 
k lidskoprávnímu porozumění. Přináší nové otázky a rozpoutává diskuzi i u těch nejzatvrzelejších 
pozorovatelů. 

 

Klíčové kompetence: občanské kompetence, komunikace a učení, diskuze 

 

Vzdělávací oblasti: lidská práva, diskriminace a xenofobie 
 
Lekce vhodná pro: 8. - 9. ročník ZŠ + SŠ                                                                                                         90 min. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-den                                                      
 
Informační lekce na stejnojmennou knihu E-den od Mikaëla Olliviera. Co nás láká na virtuálním světě? Má 
více výhod nebo rizik? Společně si představíme vysněný ráj na zemi a zamyslíme se nad tím, co bychom 
byli ochotni obětovat, abychom se tam dostali.  
 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální 
 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a zdraví  
Svět 
 
Lekce vhodná pro: 6. – 7. ročník ZŠ                                                                                                                  60 min. 

 

Polča                                                   
 
Kniha výborného nizozemského spisovatele Guuse Kuijera je velmi citlivě a neotřele napsaná sonda do 
života dospívajících. Cílem lekce je prožít si kousek příběhu a nalákat žáky na další čtení. Hlavním tématem 
bude zamyšlení se nad vztahy v rodinách – dítě/dospělý – dítě/rodič. Hlavní hrdinka Polča je ve věku, kdy 
se mění vztah dětí k rodičům, děti se více osamostatňují v názorech i činech, začínají být k rodičům kritičtí. 
V lekci budeme pracovat s ilustracemi i básněmi. 
 

Klíčové kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, občanské 

Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, jazyk a jazyková komunikace  

Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                           90 min. 

 

Nicky a Věra                                                 
 
Představíme si knihu Petra Síse Nicky a Věra, skutečný příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. Díky této knize 
se seznámíme s muže, který v době druhé světové války zachránil mnoho českých dětí před koncentračním 
táborem. Společně budeme diskutovat, zamýšlet se nad příběhem a na závěr si představíme další knihy 
spojené s válečnou tématikou. 
 

Klíčové kompetence: občanské kompetence, k řešení problému 

Vzdělávací oblasti: člověk a společnost 

Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                        60 - 90 min. 



 

EKOLOGICKÉ LEKCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život na míru                                       
 
Jaká je hodnota oblečení, které si kupujeme? 
Jakou cestu si projde tričko, které si koupíme v obchodním domě? Cílem lekce je uvědomění si hodnot 
běžných věcí, které si denně kupuje. Hlavním tématem bude objasnění pojmů „udržitelnost“ a „fast fashion“. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, diskuze, občanské 
 
Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, udržitelnost, globalizace 
 
Lekce vhodná pro: 9. třída ZŠ + SŠ                                                                                                                         90 min. 

Klima se mění?                                  
 
V této lekci se zaměříme na téma stále diskutované změny klimatu. Využijeme holistický model jízdního kola, 
který byl vytvořen ve Finsku a výstižně shrnuje základní součásti klimatického vzdělávání. Model má podobu 
kola, protože klimatické vzdělávání stejně jako kolo potřebuje všechny své součásti, aby mohlo dobře 
fungovat. 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, diskuze, občanské 
 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, klimatické vzdělávání 
 
Lekce vhodná pro: II. stupeň ZŠ + SŠ                                                                                                                     90 min. 



 

GALERIJNÍ LEKCE 
 

 

 

 

Co je to ilustrace 
 
Základní seznámení s ilustrací – ilustrace jako pojem (illustrare), formy a šíře přístupů v současné ilustraci 
(kresba, malba, počítačová grafika, linoryt, koláže, fotky, loutky), vyzdvihnutí české ilustrace – výtvarníci z 
historie i současnosti. Výrazní autoři ve světové ilustraci – ukázka knih. Koncepce knihy - vysvětlení 
důležitosti spolupráce ilustrátora se spisovatelem, nakladatelem, grafikem. Lekci doprovází hravé prvky, při 
kterých se děti pokouší ilustraci uchopovat i prakticky. 
 
Klíčové kompetence: kompetence k učení 
 
Vzdělávací oblasti: umění a kultura 
 
Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                               60 min. 

Slova, znaky, mezery a tečky 
 
K čemu nám slouží písmo? Co je to Abeceda? Na základě psacích her se podíváme na písmo a psaní z různých 
úhlů (zkusíme napsat větu kamarádovou rukou/poslepu/třemi tužkami naráz/na jeden nádech) a po této 
rozcvičce se pokusíme vytvořit vlastní znaky pro novou abecedu.   

 
Klíčové kompetence: kompetence k učení 
 
Vzdělávací oblast: umění a kultura 
 
 Lekce vhodná pro: ZŠ                                                                                                                                               60 min. 


