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Vážení pedagogové, 

 

mimo naši klasickou nabídku lekcí, kterou jsme připravili pro školní rok 2021/2022, jsme 

vytvořili nabídku tematických lekcí, které si můžete objednávat od března do konce školního 

roku. 

 

Lekce jsou každý měsíc tematicky zaměřené na lidskoprávní tématiku, ekologii nebo příběhy. 

 

BŘEZEN – LIDSKOPRÁVNÍ LEKCE 

V březnu se zaměříme na lekce týkající se lidských práv, etiky a morální způsobilosti, 

demokracie a společnosti. 

 

DUBEN – EKOLOGICKÉ LEKCE 

V dubnu se každoročně slaví Den Země (22.4.) a proto jsme vytvořili ekologické lekce 

zaměřené na klima a udržitelnost. 

 

KVĚTEN – PŘÍBĚHY A POHÁDKY 

Květen věnujeme literatuře a pohádkám.  

Žáci se seznámí nejen s původním znění pohádek a tvorbou bratří Grimmů, ale také s tzv. 

retellingovými knihami, které jsou velmi oblíbené a jde o převyprávěné známé příběhy do 

moderní podoby většinou ve fantasy a sci-fi literatuře. 

 

Lekce jsou přizpůsobeny jak žákům II. stupně základních škol, tak i studentům středních škol. 

Časová náročnost lekcí je uvedena u každé lekce. 

 

Lekce objednávejte e-mailem mklub@knihovnatrinec.cz, 

klara.szturcova@knihovnatrinec.cz nebo telefonicky 558 999 130 

  
Budeme se na vás těšit 

Vaši knihovníci 

Klára, Ondra a Agáta 
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TÉMATICKÉ LEKCE V MKLUBU 

 

BŘEZEN – LIDSKOPRÁVNÍ LEKCE 
 

 

DUBEN – EKOLOGICKÉ LEKCE 

 

Krok vpřed                                           60 min. 
 
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: komunikace a učení, diskuze 
 
 
Vzdělávací obor: lidská práva, diskriminace a 
xenofobie 
 
8. – 9. třída ZŠ + SŠ 

 Dárce                                                  90 min. 
 
Sociální experiment na motivy dystopické 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, 
diskuze 
 
Vzdělávací oblast:  jazyk a jazyková komunikace, 
průřezová témata, společnost 
 
ZŠ + SŠ 

Život na míru                                       90 min.  
 
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 si pojmů 

“udržitelnost” či “fast fashion”. 

 
 
Klíčové kompetence: učení a komunikace, diskuze 
 
Vzdělávací obor: člověk a společnost, udržitelnost, 
globalizace 
 
ZŠ + SŠ 

 Klima se mění?                                 90 min. 
 
V této lekci se zaměříme na téma stále 
diskutované změny klimatu. Využijeme holistický 
model jízdního kola, který byl vytvořen ve Finsku 
a výstižně shrnuje zásadní 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 
 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, 
klimatické vzdělávání 
 
ZŠ + SŠ 

   



KVĚTEN – PŘÍBĚHOVÉ POHÁDKOVÉ LEKCE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Děsivá literatura - Pohádky              90 min. 
 
Nahlédněte, jak to bylo s pohádkami doopravdy. 
K čemu pohádky sloužily a jak se prezentovaly 
v dřívějších dobách? 
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 
 
 
II. stupeň základní školy 

 Grimmové a Retelling                     90 min. 
 
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? 
 
Klíčové kompetence:  učení a komunikace 
 
Vzdělávací oblast:  umění a kultura, jazyk a 
jazyková komunikace 
 
Střední školy 


