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MLÝNSKÉ KOLO 
MLYNÁŘE JERONÝMA

ANOTACE: 
V této lekci mlynář Jeroným a jeho pomocni-
ce Kryšpínka seznámí děti s procesem výro-
by a následným využitím mouky. Děti si vy-
zkoušejí umlít mouku na žernovu, a nakonec           
si z ní upečou jednoduchou bábovku.

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v expozi-        
    ci Kouzelného sklepení, zvláště s mlynářem       
   Jeronýmem
2. mletí mouky na žernovu, prosívání 
3. pohybová aktivita s básničkou
4. práce ve skupinkách - míchání těsta, 
    pečení, ochutnávka
5. shrnutí lekce a zpětná vazba

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk,          
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
1. a 2. třídu),                       
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody) 

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí s proce-
sem výroby a zpracová-
ním mouky 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie řemesla,
kulinářství

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová 
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická a praktická část - otáčení kame-
nem, prosívání mouky - jemná motorika;  
pečení - skupinová práce 



KOUZELNÉ BYLINKY 
KOŘENÁŘKY GERTY

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk, 
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
1. a 2. třídu), 
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody)

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí s tradicí 
zdobení látek modrotis-
kem, zpracováním bylinek, 
poznávání a využití vybra-
ných druhů koření 
a bylinek

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie řemesla, výtvarná 
činnost, kořenářství, bylin-
kářství

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
30 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ANOTACE: 
Gerta dětem povypráví o práci kořenářky            
a vysvětlí jim, k čemu se používají bylinky         
a jak se suší. V druhé části lekce se děti dozví 
více o tradiční technice modrotisku a také si       
ozdobí plátěný pytlíček na bylinky, který si 
mohou odnést domů.

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy 
    v Kouzelném sklepení, především s koře-  
    nářkou Gertou
2. představení různých druhů koření 
    a bylinek
3. ukázka a procvičení techniky modrotisku    
    formou inkoustu
4. výzdoba pytlíčku na bylinky
5. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část - představení různých druhů 
koření a bylinek a jejich zpracování a také 
techniky modrotisku
praktická část - zdobení pytlíčku, malování 
technikou modrotisku – skupinová práce, 
rozvoj vlastní kreativity, jemná motorika
   



ZTRACENÝ LOJZÍK 
VE MĚSTĚ

ČASOVÁ DOTACE: 
45 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk,          
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
1. a 2. třídu),                       
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody) 

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí s Bílovcem 
a jeho důležitými budova-
mi, orientace v mapě

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie, regionální 
geogra� e, tvůrčí práce

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová 
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ANOTACE: 
Náš Picmoch Lojzík se vydal se svým pra-
kem na průzkum do města, a protože je to 
větroplach, ztratil se. Nejenže se nevrátil ke 
svým kamarádům domů do muzea, ale na-
víc se mu rozbil i jeho oblíbený prak. Během 
lekce budou mít děti za úkol Lojzíka hledat 
podle indicií a mapy. Při pátrání po Lojzíko-
vi se seznámíme s bíloveckými budovami                    
a povíme si, k čemu slouží. V této lekci si děti 
vyrobí jednoduchý prak. 

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v Kou-  
    zelném sklepení (při prohlídce zjistíme, 
    že chybí Lojzík)
2. hledání indicií a práce s mapou města
3. porovnávání institucí ve městě Bílovci 
    s vesnicí/městem v okolí
4. výroba praku
5. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část - diskuze, logické uvažování
praktická část - orientace v mapě, výroba 
praku – zručnost, jemná motorika



ZATOULANÉ OVEČKY
 PASTÝŘE METŮDKA

ČASOVÁ DOTACE: 
45 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk,          
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
1. a 2. třídu),                       
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody) 

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí s výrobou, 
zpracováním a možným 
využitím vlny

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
dobové řemeslo, estetika, 
ruční práce

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová 
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ANOTACE: 
Pastýři Metůdkovi se zatoulalo stádo oveček. 
Jelikož je náš Picmoch z toho rozesmutnělý, 
budou mít děti za úkol přivést nové ovečky. 
Metůdek dětem představí práci na kolovrá-
tku a jak se vlna zpracovává a využívá a děti si 
pak vytvoří vlastní ovečku. 

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v expozici  
    Kouzelného sklepení, především 
    s pastýřem Metůdkem
2. představení kolovrátku, procesu výroby      
    vlny a vlněných produktů 
3. výroba ovečky 
4. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část - seznámení s výrobou 
a zpracováním vlny
praktická část - výroba ovečky - jemná moto-
rika, kreativita



JOHANNOVA 
PÍSAŘSKÁ DÍLNA

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk,          
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
1., 2. a 3. třídu),                       
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody) 

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí se vznikem 
písma a prací písaře

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie, psaní, tvůrčí práce

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová 
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ANOTACE: 
Děti bude touto lekcí provázet mnich Jetřich. 
Ten jim přiblíží náplň práce písaře v jeho kan-
celáři. Děti pomohou Jetřichovi najít ztrace-
ná písmenka, která mu při přepisování důle-
žité knihy rozfoukal vítr. V druhé části lekce si 
děti vyzkouší psát (či kreslit - dle věku dětí) 
různými psacími pomůckami a vytvoří si ma-
lou dekoraci, kterou si odnesou domů.

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v Kouzel-      
    ném sklepení, zvláště s mnichem Jetřichem
2. představení náplně práce písaře a historie  
    písma
3. hledání dobového platidla, písmen 
    a sestavování živé abecedy
4. psaní netradičními pomůckami
5. výroba dekorace
6. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část - seznámení s historií písma 
a náplní práce písaře
praktická část – živá abeceda – pohybová čin-
nost; psaní a výroba drobné dekorace - jem-
ná motorika, kreativita



KNOFLÍKOVÍ 
NÁVRHÁŘI

ANOTACE: 
Účastníci lekce se ocitnou v knofl íkářské díl-
ně. Stanou se z nich malí návrháři knofl íků, 
kteří se dovědí, jak to vlastně s knofl íky v Bí-
lovci bylo dříve a jaké druhy knofl íků máme. 
V praktické části si děti vyzkoušejí práci návr-
háře knofl íků a dostanou za úkol svým knofl í-
kem dodekorovat konkrétní oděv. (Starší děti 
čeká také skupinová práce s prezentací). Děti 
si na památku odnesou vlastnoručně ozdo-
bený knofl ík. 

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v expozici  
    Kouzelného sklepení, zejména s Barnabá-     
    šem a jeho ženou Madlenkou
2. prohlídka expozice Massag, seznámení 
    s procesem výroby knofl íků, představení 
    různých druhů knofl íků
3. dekorování postav knofl íkem
4. výroba knofl íku
5. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část – seznámení s procesem výro-
by knofl íků, jednotlivými druhy a použití
praktická část – výroba vlastního knofl íku        
– zručnost; dekorace postav pomocí knofl íku 
– kreativita, skupinová práce

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ předškolní věk,          
ZŠ I. stupeň (vhodné pro    
1. a 2. třídu, s malou úpra-
vou také pro 3. - 5. třídu),
skupina cca 15 - 20 dětí
(v případě většího počtu 
dle dohody)

CÍL LEKCE: 
seznámení s tradicí výroby 
kno� íků v Bílovci, zpra-
cování a využití různých 
druhů kno� íků

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie, estetika, tvůrčí 
práce

LEKTORKY:
Mgr. Zuzana Dluhošová 
Ing. Monika Hořínková
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma



MLYNÁŘ JERONÝM 
A NEPOSEDNÝ VÍTR

ANOTACE: 
Mlynář Jeroným má patálie s neposedným 
větrem. Nezafouká a nezafouká a mlýnské 
kolo jeho mlýna stojí. Pomůžeme jej mlynáři 
opravit. Jeroným nás seznámí s tím, k čemu 
větrné mlýny slouží a jak fungují. Možná nám 
dokonce poradí, jak si postavit svůj vlastní.

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v expozici  
    Kouzelného sklepení, hlavně s mlynářem     
    Jeronýmem 
2. názorná ukázka mechanismu mletí mouky      
    na žernovu a prosívání přes síto
3. seznámení s pojmy mlýn, sekerník; důvody            
     stěhování mlýnů
4. práce s modelem větrného mlýna – disku-    
     ze a vyzkoušení si přestěhování mlýna
5. pro starší žáky je připravena křížovka 
     a poznávání různých druhů obilovin
6. výroba vlastního mlýna z papíru 
7. shrnutí lekce a zpětná vazba

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ I. stupeň (vhodné pro 
3. - 5. třídu, po domluvě 
lze přizpůsobit 1. a 2. tří-
dě), skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody)

CÍL LEKCE: 
seznámení s procesem 
výroby a zpracování mou-
ky a tématikou větrných 
mlýnů na Bílovecku

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie řemesla, tvůrčí 
práce

LEKTORKY:
Ing. Monika Hořínková
Mgr. Zuzana Dluhošová
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část – ukázka a seznámení s řemes-
lem, diskuze
praktická část - mletí a prosívání mouky, 
tvoření, práce s modelem - logické myšlení, 
představivost



BARNABÁŠOVY TRAMPOTY 
S TKALCOVSKÝM STAVEM

ANOTACE: 
Barnabáš má velké starosti s tkalcovským 
stavem. Netká jak by měl. To ho ale neodradí        
a ukáže dětem tkaní na ručním stavu. Také 
děti seznámí s historií soukenického a tkal-
covského cechu v našem městě a předsta-
ví jim kromě tkalcovského stavu i  kolovrat.  
Děti si samy vyzkouší techniku tkaní na ruč-
ním stavu a nakonec si vyrobí jednoduchou 
dekoraci z vlny.

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se skřítky Picmochy v expozici  
    Kouzelného sklepení, především 
    s tatínkem Barnabášem
2. představení cechů, povídání o tkalcovské 
    a soukenické výrobě v Bílovci
3. seznámení s prací na stavu a kolovratu 
4. tkaní – proplétání na ručním stavu      
    a výroba dekorace z vlny
5. shrnutí lekce a zpětná vazba

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část – seznámení s tkalcovskou        
a soukenickou výrobou
praktická část –  tkaní, výroba dekorace 
z vlny - jemná motorika

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ I. stupeň, (1. - 3. třída), 
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody)

CÍL LEKCE: 
seznámení dětí s proce-
sem a historií výroby látky           
a vlny

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie řemesla, ruční 
práce

LEKTORKY:
Ing. Monika Hořínková
Mgr. Zuzana Dluhošová
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková
 
CENA LEKCE: 
20 Kč / žák
pedagogický doprovod 
zdarma



PO STOPÁCH SALCHERŮ 
V BÍLOVCI

ANOTACE: 
Žáci se ocitnou ve světě luštění šifer a díky 
práci s moderními technologiemi zjistí, že 
historie je vlastně všude okolo nás. Poznají 
osudy rodiny Salcherů, zakladatelů fi rmy Ma-
ssag, a seznámí se se stavbami připomínající 
jejich působení v Bílovci. 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
teoretická část - seznámení s historií Salcherů, 
diskuze
praktická část - práce s textem, kombinační 
schopnosti a logické uvažování, práce s mo-
bilním telefonem, GPS souřadnicemi a ma-
pou, prezentační schopnosti

ČASOVÁ DOTACE: 
50 - 60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – II. stupeň (vhodné pro 
7. a 8. třídu)
skupina 15 - 20 dětí 
(v případě většího počtu 
dle dohody)

CÍL LEKCE: 
seznámení s rodinou 
Salcherů a osudem jejich 
továrny Massag v Bílovci, 
poznání architektury, kte-
rou rodina Salcherů oboha-
tila město

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
historie, architektura, 
logické myšlení, zeměpis, 
výpočetní technika 

LEKTORKY:
Ing. Monika Hořínková
Mgr. Zuzana Dluhošová
Bc. Simona Lindovská
Bc. Markéta Nováková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák, pedagogický 
doprovod zdarma

OSNOVA LEKCE: 
1. prohlídka expozice továrny Massag
2. práce ve skupinách - luštění indicií, 
    práce s GPS
3. seznámení s architektonickým dědictvím 
    rodiny Salcherů v Bílovci
4. prezentace skupinové práce
5. shrnutí lekce a zpětná vazba





KNIHOVNICKÉ POHÁDKY
autorka knihy: Zuzana Pospíšilová 

ilustrátor: Michal Sušina

TERMÍN:
říjen – květen

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 infor-

mačních dovedností

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
literární a knižní oblast 

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTOR:
Tomáš Ocásek

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Pohádky a úkoly z knihy regionální spiso-
vatelky Zuzany Pospíšilové. Děti se dozví 
zajímavosti o skřítcích v knihovně nebo jak 
zacházet s knihami. Nebude chybět ani sa-
motný technologický vývoj od vzniku papí-
ru až po fi nální 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. 

OSNOVA LEKCE: 
1. povídání o knihovně a knihách
2. čtení z knihy
3. diskuze nad knihou
4. kreslení vlastní obálky knihy

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
čtení 
diskuze
kreslení



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 čte-
nářských deníků.  

OSNOVA LEKCE: 
1. úvod – představení metody 
2. výběr titulů (na dané téma, konkrétního    
     autora apod.)
3. plnění zadaných úkolů
4. skupinový rozhovor

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace 
skupinový rozhovor
čtení a porozumění textu
případně tvorba referátů a výpůjčka knih

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
30 – 60 minut (dle počtu 
účastníků)

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – všechny ročníky

SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
rozvoj čtenářských a 

informačních dovedností 

zlepšení komunikace ve 

skupině

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

literární a knižní oblast 

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTORKA:
Jana Klazarová

CENA LEKCE: 
zdarma



ETIKETA 
NENÍ VĚDA

TERMÍN:
říjen – květen

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 komuni-

kace 

etická výchova

LEKTORKA:
Jana Klazarová

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Zábavnou formou seznámíme děti či studen-
ty 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 spole-
čenského chování, stolování, oblékání a jed-
nání. Také se dotkneme tématu netiketa – jak 
se chovat v prostředí internetu. 

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)

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace
skupinový rozhovor
názorné ukázky z praxe
test



KOMIKSOVÝ 
DÝCHÁNEK

ANOTACE: 
Oblíbenost komiksů stále stoupá. Kdy vlastně 
vznikly a jak se tvoří? Opravdu jsou komiksy 
jenom pro malé děti? Přijďte společně s námi 
proniknout do světa komiksu. 

OSNOVA LEKCE: 
1. úvod – obecné seznámení se světem ko-
miksů a jejich historie
2. volba obecného tématu komiksové knihy, 
rozdělení do skupinek
3. zkouška doplňovat text do bublin, do-
kreslování příběhu
4. slavnostní křest komiksové knihy

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace 
skupinový rozhovor
kresba

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
45 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – II. stupeň (vhodné pro 

6. – 8. třídu)

CÍL LEKCE: 
skupinová práce

komunikace mezi sebou

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

výtvarná činnost

LEKTOR:
Tomáš Ocásek

CENA LEKCE: 
zdarma



NA SLOVÍČKO
autoři projektu: Andrea Pilichová 

Tomáš Ocásek

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
30 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – II. stupeň (6. – 9. třída)

CÍL LEKCE: 
zvyšování čtenářské 

gramotnosti

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

literární a knižní oblast 

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTOR:
Tomáš Ocásek

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Přiveďme děti ke čtení a zlepšeme jejich slov-
ní zásobu i 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 ně-
kdy nevypadá. Ve třídě (případně v knihov-
ně) potom vystupují s referáty. 

OSNOVA LEKCE: 
Knihy jsou vybírány podle aktuálních témat 
probíraných v čítance. Na lekce doporučuje-
me docházet co 2 měsíce. 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
skupinový rozhovor
referáty dětí



V KNIHOVNĚ 
JAKO DOMA

ANOTACE: 
Abychom se v knihovně cítili jako doma, je 
potřeba pořádně prozkoumat všechna její 
zákoutí. Jak najdu knihu, kterou hledám? 
Hravou formou se naučíme, jak se v knihov-
ním fondu orientovat. K tomu přidáme další 
zapeklitosti a pokročilé služby online katalo-
gu. Koukneme se podrobněji, jakým způso-
bem jsou knihy řazeny. Víte, co je to MDT? Ta-
jemná zkratka a pořádání naučné literatury. 
Stanou se z nás mistři knihovníci! 
Konkrétní náplň lekce se domlouvá indivi-
duálně s pedagogem, lze ji rovněž opakovat 
vícekrát s různým zaměřením. 

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení s knihovnou
2. orientace ve fondu
3. knihovní katalog
4. soutěž v hledání knih

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad 
exkurze
soutěž

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
45 minut 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ

ZŠ – všechny ročníky

SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
zvyšování informační 

a čtenářské gramotnosti

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTOŘI:
Tomáš Ocásek

Jana Klazarová

Petra Budzelová

Hana Gajdušková

CENA LEKCE: 
zdarma



SLON 
A MRAVENEC

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
60 – 90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – I. stupeň (vhodné pro 

1. – 3. třídu)

CÍL LEKCE: 
komunikace, rozvoj řeči, 
práce ve skupinách, zába-
va, výtvarné aktivity

zamyšlení nad sílou přá-
telství i přes rozdíly mezi 
jednotlivci

seznámení s tvorbou české 
spisovatelky a autorky 
knih pro děti Daisy Mráz-
kové

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komu-
nikace, čtenářská a infor-
mační gramotnost

LEKTORKA:
Jana Klazarová

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Seznámíme se s jednou z nejznámějších po-
hádek české spisovatelky a autorky knih pro 
děti Daisy Mrázkové, budeme si také hodně 
povídat a dokonce dojde i na tvůrčí psaní. 
Poslechneme si celou pohádku a nakonec 
napíšeme dopis jednomu zvířátku, které         
v pohádce vystupuje. Celý program bude 
doplněn otázkami a různými zábavnými 
aktivitami.

OSNOVA LEKCE: 
1. přivítání, rozdělení do menších skupin,   
    práce ve skupince s jednotlivými zvířecími  
    hrdiny
2. odhalení a představení knížky, která bude  
     středem pozornosti
3. vyplnění tabulky předpokládaného vývo-              
     je děje (vyplňujeme před čtením a také   
     po přečtení)
4. čtení knihy Slon a mravenec, povídání si 
     o ději
5. návrat k tabulce předpokladů, diskuze
6. napsání krátkého dopisu jednomu z hrdi- 
    nů knihy

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace, skupinový rozhovor
porozumění textu, práce s textem, psaní



POHÁDKY 
Z CELÉHO SVĚTA

ANOTACE: 
Napříč nejznámějšími pohádkami vás pro-
vede známá pohádková postavička. Předsta-
víme si jednotlivé pohádky, budeme si však 
povídat i o těch, které děti znají. Nakreslíme 
si příběh z pohádkového světa. 

OSNOVA LEKCE: 
1. seznámení se známými pohádkovými pří- 
    běhy a povídání o oblíbených pohádko-  
    vých postavičkách
2. vytvoření komiksu či obrázku k vybraným  
    pohádkám

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace
skupinový rozhovor
porozumění textu
výtvarná činnost

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ

ZŠ – I. stupeň (vhodné pro 

1. – 3. třídu)

CÍL LEKCE: 
komunikace

rozvoj řeči 

zábava

pohybové aktivity

výtvarné aktivity

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

literární a knižní oblast 

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTORKA:
Jana Klazarová

CENA LEKCE: 
zdarma



KENDAMA WORKSHOP 
& JAPONSKÝ KOMIKS

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
60 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – I. a II. stupeň 

SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
seznámení s japonským 

komiksem a tradiční ja-

ponskou hračkou

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
motorika

literární a knižní oblast

čtenářská a informační 

gramotnost

LEKTOR:
Tomáš Ocásek

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Jste fanoušci japonské kultury? Rádi si hra-
jete? Přijďte za knihovníkem Tomem, kte-
rý vám ukáže tradiční japonskou hračku – 
kendamu. Budete mít možnost si ji i vyzkou-
šet. Současně se seznámíte s japonským ko-
miksem a dozvíte se možná i to, co jste o něm 
dosud ani netušili.

OSNOVA LEKCE: 
1. úvod – obecné seznámení s kendamou
2. názorné ukázky možností „hraní“
3. vyzkoušení si kendamy všemi účastníky
4. povídání o japonském komiksu (manga)

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace
motorické schopnosti 



DESKOVKY 
V KNIHOVNĚ

ANOTACE: 
Máte rádi deskové hry? Ty, co máte ve škole, 
nebo v družině, už znáte nazpaměť a chce-
te vyzkoušet nějaké nové? U nás tu možnost 
máte. Nachystáme a zahrajeme si s vámi 
deskové a společenské hry z našeho výběru. 
Máme jich přes sto!

OSNOVA LEKCE: 
1. úvod – rozdělení do skupinek
2. výběr hry 
3. seznámení s pravidly a následné hraní
4. výměna skupinek u jednotlivých her

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace
hraní společenských her

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
neomezena

CÍLOVÁ SKUPINA: 
pro všechny

CÍL LEKCE: 
pochopení pravidel 

jednotlivých her 

naučit se prohrávat

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
logika

strategie

LEKTOŘI:
Jana Klazarová

Tomáš Ocásek

CENA LEKCE: 
zdarma



PUNK 
V KNIHOVNĚ

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
dáme vám tolik času, kolik 
budete chtít

CÍLOVÁ SKUPINA: 
MŠ
ZŠ – I. a II. stupeň 
SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
komunikace
rozvoj řeči 
zábava 
pohybové aktivity
výtvarné aktivity

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
jazyk a jazyková komuni-

kace

čtenářská a informační 

gramotnost

literární a knižní oblast

LEKTOŘI:
knihovníci/pedagog. dozor

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Chcete vzít celou třídu do knihovny? Chcete 
pomoci s výběrem knih, nebo si jen v klidu 
vychutnávat krásné prostory plné vědění. 
Dokonce si u nás můžete udělat normální 
hodinu. Volba je jen na vás. My poskytneme 
prostor a vy si to udělejte po svém. 

OSNOVA LEKCE: 
dle volby

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
prezentace
skupinový rozhovor
porozumění textu
výtvarná činnost
čtení
psaní
počítání
volnočasové aktivity



CENZURA V ČESKÉ LITERATUŘE 
A KNIHOVNÁCH 1948 -1989

ANOTACE: 
Seznamte se společně s námi s příběhy za-
kázaných spisovatelů a jejich knih (Kundera, 
Hrabal, Vaculík, Havel, Seifert atd.) i s tehdy 
nepřekonatelným rozdělením české litera-
tury na literaturu odiciální, samozdatovou 
a exilovou. Tušíte, co byly neblaze proslulé 
„indexy“? Ukážeme vám, jak se v této době 
proměnily knihovny na ideologické instituce 
a knihovníci na „soustružníky lidských duší“.

OSNOVA LEKCE: 
1. stručná historie cenzury
2. rozdělení české literatury v době 
    socialismu
3. osudy jednotlivých spisovatelů a jejich   
     knih
4. tzv. „indexy“
5. knihovny jako ideologický nástroj

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad
historické souvislosti

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ – 3. a 4. ročníky 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 

gramotnost

literární a knižní oblast

LEKTORKA:
Hana Gajdušková

CENA LEKCE: 
zdarma



KREATIVNÍ DÍLNIČKA 
VYROB SI KNÍŽEČKU!

ANOTACE: 
Metodou origami si budete moci vyrobit 
knížku podle vašich představ, různých veli-
kostí, barev, tvarů a tloušťky.

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
dle domluvy, vhodné 

v rámci výtvarné výchovy

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – I. a II. stupeň 

CÍL LEKCE: 
rozvoj kreativity a jemné 

motoriky

výtvarná činnost s nejrůz-

nějšími materiály

praktická tvorba

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
výtvarná

kreativní

LEKTORKA:
Hana Gajdušková

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák 

pedagogický doprovod 

zdarma

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výtvarné tvoření 



KREATIVNÍ DÍLNIČKA 
KOUZLÍME S PAPÍREM

ANOTACE: 
V této kreativní dílničce se dětí dozvědí, jak 
se vyrábí papír i jak je v dnešní době potřeb-
né jej jako odpadní surovinu třídit. To, že jej 
někdy vyhazujeme předčasně, si ukážeme 
na množství nápadů i výrobků, které z něj 
lze vyrobit (záložky do knih, dárkové taštičky, 
papíroví ptáčci, placky aj.).

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výtvarné tvoření dle konkrétního zaměření

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
dle domluvy, vhodné 

v rámci výtvarné výchovy

CÍLOVÁ SKUPINA: 
ZŠ – I. stupeň 

CÍL LEKCE: 
rozvoj kreativity a jemné 

motoriky

výtvarná činnost s nejrůz-

nějšími materiály

praktická tvorba

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
výtvarná

kreativní

LEKTOR:
David Grabec

CENA LEKCE: 
20 Kč / žák 

pedagogický doprovod 

zdarma



ANTICKÉ A STŘEDOVĚKÉ 
DIVADLO

ANOTACE: 
Studenti budou seznámeni s nejdůležitější-
mi charakteristikami antického divadla a se 
zcela jinou divadelní praxí ve středověku. (Na 
lekci je možno navázat Shakespearovským    
divadlem.)

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad
prohlídka vystavených dokumentů

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ - všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
seznámení s architekturou, 
vývojem a určujícím 
vlivem antického divadla        
a s rozdílným pojetím diva-
dla ve středověku

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 
gramotnost

literární a knižní oblast

dějiny divadla

dějiny architektury

LEKTORKA:
Hana Gajdušková 

CENA LEKCE: 
zdarma

OSNOVA LEKCE: 
1. vznik řeckého dramatu z mystérií
2. společenský význam divadla v antice 
3. vliv architektury divadel na dramatiku
4. inscenování her, divadelníci
5. univerzální význam antické dramatiky 
6. středověké divadlo



BIBLE 

ANOTACE: 
Studenti budou seznámeni s vývojem a vý-
znamem základního textu naší kultury. Na- 
učí se orientovat a vyhledávat v jednotlivých 
knihách Starého a Nového zákona, včetně 
použití on-line pramenů.

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad, vyhledávání v textech, vyhledávání 
v biblických internetových databázích, 
prohlídka vystavených dokumentů

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ - všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
seznámení se vznikem 
a významem Bible

orientace a vyhledávání 
v biblických textech

praktické vyhledávání         
v biblických databázích na 
internetu

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 
gramotnost
literární a knižní oblast
světová náboženství 

LEKTORKA:
Hana Gajdušková 

CENA LEKCE: 
zdarma

OSNOVA LEKCE: 
1. nekonečný příběh Bible 
2. uvedení do četby Bible
3. vznik Starého a Nového zákona
4. vyhledávání v jednotlivých knihách
5. historický význam překladů Bible
6. biblická témata ve výtvarném umění 
     a ve fi lmu
7. parafráze a parodie biblických příběhů



GOETHE  –  FAUST

TERMÍN:
říjen - květen 

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
uvedení do četby rozsáh-
lého, náročného Goethova 
díla v historických a umě-
leckých souvislostech

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 
gramotnost

literární a knižní oblast

LEKTORKA:
Hana Gajdušková

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Studenti budou seznámeni s faustovskými 
prameny Goethova životního díla. Názorné 
vysvětlení struktury podivuhodně nediva-
delního dramatu a nástin děje usnadní čet-
bu nebo alespoň zprostředkuje povědomost     
o jednom ze základních archetypů evropské 
kultury.

OSNOVA LEKCE: 
1. Faust v Goethovi, Goethe ve Faustovi
2. faustovské legendy, Marlowův Faust,      
    archetyp Fausta
3. grafi cké schéma dějství a scén
5. české překlady Fausta
6. Faustovské variace v literatuře a dramatu                   
    (Paul Valéry, Jiří Suchý)
7. Faust na jevišti, ve výtvarném umění            
     i jinde 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad 
prohlídka vystavených knih a dokumentů



KNIHY A KNIHOVNY 
VE STŘEDOVĚKU

ANOTACE: 
Studenti budou seznámeni s vývojem dnešní 
podoby knihy - kodexu od starověkých kniž-
ních forem včetně materiálů, ze kterých byly 
vytvářeny. Hlavní část výkladu je věnována 
románským a především gotickým ilumina-
cím a jejich méně známé souvislosti s popu-
lárními komiksy. 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad, prohlídka vystavených knih 
a dokumentů, vyhledávání v on-line interne-
tových databázích

TERMÍN:
říjen – květen

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ - všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
seznámení se vznikem 
knihy ve formě kodexu 
a se středověkou knižní 
kulturou v literárních                      
a výtvarných souvislostech

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 
gramotnost

literární a knižní oblast

dějiny výtvarného umění

LEKTORKA:
Hana Gajdušková 

CENA LEKCE: 
zdarma

OSNOVA LEKCE: 
1. knihy a knihovny ve starověku 
    a středověku
2. vznik kodexu
3. úloha univerzit a klášterů v kultuře 
    a vzdělanosti
4. iluminace gotických rukopisů, souvislost 
    s komiksy
5. digitalizované rukopisy v internetových      
    databázích
6. knihtisk 



SHAKESPEAROVSKÉ 
DIVADLO

TERMÍN:
říjen - květen 

ČASOVÁ DOTACE: 
90 minut

CÍLOVÁ SKUPINA: 
SŠ – všechny ročníky

CÍL LEKCE: 
seznámení se shakes- 
pearovským divadlem                
a s fenoménem Shakes- 
peare v literárních a histo-
rických souvislostech 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 
čtenářská a informační 
gramotnost

literární a knižní oblast

dějiny Anglie

LEKTORKA:
Hana Gajdušková

CENA LEKCE: 
zdarma

ANOTACE: 
Studenti budou stručně seznámeni s anglic-
kou reformací, která umožnila zázrak shake-
spearovského divadla. Bude vysvětlen vliv 
architektury anglických renesančních diva-
del na podobu scénářů. Skakespearovo dílo 
bude přiblíženo i v méně známých souvislos-
tech a tajemstvích. (Tato lekce volně navazu-
je STAROVĚKÉ A STŘEDOVĚKÉ DIVADLO.)

OSNOVA LEKCE: 
1. alžbětinské divadlo
2. divadlo Globe a jeho moderní repliky  
3. fenomén Shakespeare, shakespearovská       
    tajemství
4. převyprávění a české překlady Shakespea    
    rových děl 
5. Shakespearovské inspirace v umění,            
    především ve fi lmu

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI: 
výklad 
prohlídka vystavených knih a dokumentů



Muzeum Bílovec
Zámecká 691/5
743 01 Bílovec

web: muzeum.kcbilovec.cz 

Městská knihovna Bílovec
Slezské náměstí 63

743 01 Bílovec

web: knihovna.kbilovec.cz



platnost:
školní rok 2021/2022

e-mail:
knihovna@kcbilovec.cz 
muzeum@kcbilovec.cz 

telefon:
777 499 898 | 556 412 264 | 556 412 266

Kulturní centrum Bílovec, p. o. 
Zámecká 691/5
Bílovec 743 01


