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Mateřské školy 

 
HRAVÉ PUNTÍKY 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Knížka s barevnými puntíky, která všechny překvapí! Stačí s ní zatřást, někde poklepat, jinde 
fouknout nebo tlesknout, a začnou se dít věci, jaké by u knížky nikdo nečekal… Press Here 
autora Hervého Tulleta vás rozhýbá, potěší a rozesměje. Beseda proběhne česko-anglicky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk, člověk a jeho svět, člověk a jeho psychika 
 
 
HRAVÉ BARVY 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Díky knize Mix it up! výtvarníka Hervého Tulleta hravou a zábavnou formou zjistíme, co se 
dá s barvami dělat, jak se tvoří a chovají. A samozřejmě si zopakujeme, jak se konkrétní 
barvy řeknou anglicky, s čímž nám poradí například rozzlobené voskovky malého Duncana 
z knihy The Day the Crayons Quit. Beseda proběhne česko-anglicky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk, člověk a jeho svět, člověk a jeho psychika 
 
Zpět na obsah 
 
 
 

Základní školy, víceletá gymnázia, střední školy 

 

Lekce informačního vzdělávání 

 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a SŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Návštěva oddělení, během níž získají žáci a studenti základní informace o naší činnosti, 
o podmínkách půjčování i o tom, jak se u nás orientovat a co vše je možné v našem fondu 
nalézt. Seznámíme je rovněž s online katalogem. Výklad nabízíme primárně v češtině, 
po dohodě také v angličtině.  
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: informační a komunikační technologie 
 
Zpět na obsah 
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Besedy 

 
KRÁLOVSKÁ RODINA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Určeno pro: 8.–9. třídy ZŠ, žáky tercie a kvarty víceletých gymnázií, první ročníky SŠ 
Termín realizace: dle dohody 
Víte, jak dlouho už je královna Alžběta II. na trůně? Kdo nastoupí po ní? A proč místo ní 
nestojí v čele země prezident? Přednáška seznámí studenty se současnou britskou 
královskou rodinou a přiblíží jim koncept království jako politického uspořádání, vysvětlí jeho 
význam, symboliku, ceremonie a další faktory, které dělají Británii Británií. Přednáška 
proběhne v českém jazyce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, zeměpis, dějepis, výchova k občanství 

 
 
HISTORY OF THE UNITED KINGDOM 
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků -
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Byť je historie Spojeného 
království velmi obsáhlá, pokusíme se seznámit posluchače alespoň s klíčovými milníky 
a osobnostmi – navštívíme první obyvatele, seznámíme se s výsledkem přelomové bitvy 
u Hastingsu, pronikneme do spletité války růží, nevynecháme ani Jindřicha VIII. a jeho šest 
manželek, dobu alžbětinskou či viktoriánské období. Přes obě světové války pak dospějeme 
až k dnešní královně Alžbětě II. Po skončení výkladu si studenti prověří nově nabyté 
vědomosti kvízem. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a jeho psychika 
 
 
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků – 
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška pokryje 
geografii, klima, politický systém, obyvatele a další reálie, které by měli studenti u maturitní 
zkoušky znát. Po skončení výkladu si posluchači prověří nově nabyté vědomosti kvízem. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a příroda, zeměpis 
 
 
LONDON 
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků – 
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška provede žáky 
alespoň na dálku krásami Londýna; seznámí je se základními fakty, představí důležité 
památky a místa, jejich historii či zajímavosti. Po skončení výkladu si studenti prověří nově 
nabyté vědomosti kvízem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a jeho svět, člověk a příroda, zeměpis 
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BRITISH LITERATURE  
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků – 
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška seznámí 
posluchače s klíčovými autory a díly britské literatury, od Beowulfa přes Canterburské 
povídky a Shakespeara až po Frankensteina a Farmu zvířat nebo třeba... Pána prstenů? 
Po skončení výkladu si studenti prověří nově nabyté vědomosti kvízem. . 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, umění a kultura 
 
 
AMERICAN LITERATURE  
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků – 
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška žáky seznámí 
s klíčovými autory a díly americké literatury, od příběhu o Pocahontas, přes The Legend of 
Sleepy Hollow, otce hororu Edgara Allana Poea a jeho Černého kocoura až po Starce a 
moře, Velkého Gatsbyho a Sophiinu volbu. Po skončení výkladu si studenti prověří nově 
nabyté vědomosti kvízem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, umění a kultura 
 
 
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 
Určeno pro: SŠ / proběhne v angličtině 
Přednáška je vhodná pro studenty středních škol, zvláště pak maturitních ročníků – 
pro všechny, kdo se připravují k ústní maturitě z anglického jazyka. Přednáška pokryje reálie 
anglicky mluvících zemí jako je UK, Irsko, Kanada, Austrálie nebo Nový Zéland a stručně 
žáky seznámí s charakteristikou dané země, politickým systémem, přírodou a různými 
zajímavostmi, které budou potřeba u maturitní zkoušky. Po skončení výkladu si studenti 
prověří nově nabyté vědomosti kvízem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, umění a kultura 
 
Zpět na obsah 
 


