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Besedy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 

PRESS HERE 

Určeno pro: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ / v knihovně 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 - 60 minut 

Doporučená velikost skupiny: do 20 dětí 

Kniha „Press Here“ od Hervého Tulleta nabízí osvěžující a brilantní připomínku toho, co čtení 

dokáže – uvolnit tvůrčí sílu čtenářovy fantazie. Kniha simuluje interaktivní zážitky, které děti 

znají z digitálních zařízení, jen s pomocí jednoduchých teček v základních barvách. Při 

besedě si přečteme tento originální, vzdělávací a zábavný příběh a doplníme jej dalšími 

aktivitami inspirovanými knihou. Žáci se naučí anglickou slovní zásobu z knihy a budou s její 

pomocí plnit úkoly jednoduché (tap the circle, blow on the page, clap your hands, atp.) 

i složitější (např. “tap only the yellow circles and tilt the book to the left”). 

Beseda bude v angličtině. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů.  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

Zpět na obsah 

 

 

Besedy pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
 

THE INCREDIBLE HUMAN BODY 

Určeno pro: 3., 4. a 5. třídu ZŠ / v knihovně 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 min  

Doporučená velikost skupiny: do 20 dětí 

Základní informace o lidském těle pro děti školního věku. Žáci se dozvědí zajímavé 

informace o svém „Neuvěřitelném lidském těle“ zábavnou a kreativní formou. Žákům budou 

představeny názvy základních částí těla, tělesných soustav a lidská kostra. Kolik kostí má 

lidské tělo? Jaká je největší kost v lidském těle? Kolikrát za den bije srdce? Žáci se dozvědí 

odpovědi na tyto a další otázky pomocí našich interaktivních 3D modelů Corinth, dětských 

knih o lidském těle, písniček a dalších zábavných aktivit. 

Beseda bude v angličtině. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů. 

Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace 

 

Zpět na obsah 
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Besedy pro 2. stupeň ZŠ 
 

TOHLE JSOU SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ / v knihovně 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 minut 

Kde najdete Sochu svobody? Kde sídlí prezidenti USA? Co je to Golden Gate? Na všechny 

tyto a další otázky si odpovíme s pomocí ilustrovaných průvodců po USA a dalších knih. Žáci 

budou ve skupinách skládat mapu USA z jednotlivých států a budou mít možnost navštívit 

New York nebo například Bílý dům ve virtuální realitě. 

Beseda bude v angličtině. 

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

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda 

 

KLUK ODNIKUD 

Určeno pro: 8. a 9. třída / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 minut 

Co mají společného třináctiletý Max z USA a čtrnáctiletý Ahmed ze Sýrie? Překvapivě docela 

hodně… Během besedy se podíváme na problematiku migrace očima hrdinů knížky 

Katherine Marsh Kluk odnikud. Řekneme si, jaké jsou příčiny migrace, že migrace není 

novodobým fenoménem, jaké mýty jsou spojeny s migranty v České republice (a také je 

pomocí dostupných faktů vyvrátíme). 

Beseda bude v češtině. 

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

občanské 

Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost, 

člověk a příroda 

 

VÁLKA OČIMA DĚTÍ ANEB ŽIVOT SE ŽLUTOU HVĚZDOU 

Cílová skupina: 8. a 9. třída / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 minut 

Jaké byly osudy židovských dětí a jejich rodin za 2. světové války?  K čemu vedla 

nesnášenlivost vyvolaná nenávistí k jiným rasám? To a mnohem více se dozvíte během 

besedy, která se na válku podívá očima dětí. Vysvětlíme si a připomeneme pojmy jako válka, 

holocaust aj., zamyslíme se nad tím, proč válka vzniká a jak ovlivňuje lidské životy.  

Během besedy budou žáci pracovat ve skupinách a s knihou Karen Levine Hanin kufřík. 

Beseda bude v češtině. 

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

občanské, průřezová témata 

Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 

 

Zpět na obsah 
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Besedy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 
 

CHCI STUDOVAT V USA 
Určeno pro: 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

Do USA každoročně přijíždí studovat tisíce mladých lidí z celého světa, z toho přibližně 700 

z nich jsou Češi. Na této prakticky zaměřené besedě se dozvíte základní informace 

o americkém školství a o možnostech, které v USA mají čeští studenti se zájmem o studium 

na americké střední nebo vysoké škole, včetně tipů, jak se připravit. V průběhu besedy 

budeme pracovat s materiály speciálně vytvořenými pro uchazeče o studium v USA, které 

studentům pomohou zamyslet se nad svými silnými stránkami a budoucími studijními plány. 

Beseda bude v češtině.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k podnikavosti 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

Zpět na obsah 

 

 

Besedy pro SŠ 
 

AMERICAN CULTURE AND CULTURE SHOCK: AN AMERICAN’S PERSPECTIVE ON 

LIVING IN OSTRAVA 

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole  

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 min a následná diskuse  

Proč si Američané doma nezouvají boty? Proč lidé ve Spojených státech nepoužívají 

veřejnou dopravu? A proč Američanům připadá divné, když mají Češi v kuchyni pračku? 

Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte během prezentace a diskuze o rozdílech mezi 

českou a americkou kulturou z pohledu Američanky, která žije v Ostravě. 

Beseda bude v angličtině. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, občanské 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět 

 

BIG CITIES IN THE USA 

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

Navštivte největší a nejznámější města USA – Washington, D.C., New York, Chicago, New 

Orleans, L. A., San Francisco a další.  

Beseda bude v angličtině.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 
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EDUCATION SYSTEM IN THE USA  

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

Proč americké děti chodí do „německých“ školek, proč se vysokým školám neříká „high 

school“ a co má společného břečťan s prestižními americkými univerzitami? Řekneme si, jak 

se liší americký a český vzdělávací systém a co musí američtí středoškoláci absolvovat, aby 

se dostali na vysokou. Dozvíte se také, jaké možnosti mají Češi, kteří chtějí studovat v USA. 

Beseda bude v angličtině.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

HOW WELL DO YOU KNOW THE USA? 

Určeno pro: SŠ / v knihovně 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 45 minut 

Zopakujte si základní fakta o USA formou zábavného kvízu. Od nejjednodušších otázek až 

po zajímavosti, o kterých jste možná nevěděli. Co symbolizují hvězdy a pruhy na americké 

vlajce? Kterému městu se říká Motor City? Jaký je rozdíl mezi donutem a bagelem? A je 

angličtina opravdu úředním jazykem USA? Studenti budou soutěžit v týmech a hrát o ceny. 

Beseda bude v angličtině.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 

MEDIA LITERACY 

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

Společně si zahrajeme online hru Breaking Harmony Square, která ilustruje, jak vznikají a 

šíří se politické dezinformace. Řekneme, co je to propaganda, manipulace, falešné zprávy 

a budeme diskutovat o tom, jak si ověřit fakta a které faktory ovlivňují náš úsudek. 

Beseda bude v angličtině. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, informační a 

komunikační technologie 

 

NASA AND SPACE EXPLORATION 

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

V průběhu besedy se seznámíte s historií a možnou budoucností dobývání vesmíru a zjistíte, 

jakou roli v současnosti hraje vesmírná agentura NASA. Řekneme si také, jaký dopad má 

vesmírný výzkum na nás obyčejné lidi a proč bychom vesmír vlastně měli zkoumat. 

Pokud besedu absolvujete v knihovně, můžete se projít po povrchu měsíce nebo navštívit 

Mezinárodní vesmírnou stanici ISS ve virtuální realitě. 

Beseda bude v angličtině. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
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NATURAL WONDERS OF THE USA 

Určeno pro: SŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Délka: 90 minut, po domluvě lze zkrátit 

Objevte ta nejzajímavější místa v USA. Dozvíš se například, co dřímá pod Yellowstonským 

národním parkem, kde rostou nejvyšší sekvoje na světě, co mají společného Aljaška a 

Havajské ostrovy, kolik vodopádů má Niagara, proč je jezero Erie zelené a Velké Solné 

jezero slané a jak vznikl Grand Canyon.  

Beseda bude v angličtině.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda 

 

Zpět na obsah 

 

 

Besedy pro SŠ a VOŠ 
 

BESEDA S AMERICKÝM DIPLOMATEM 

Určeno pro: SŠ, VOŠ / v knihovně, online nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě podle časových možností diplomatů 

Délka: 45 minut 

Zprostředkujeme pro Vás besedu s některým z amerických diplomatů, kteří působí na 

Velvyslanectví USA v Praze. Diskutovat můžete například o životě v USA, o práci diplomata 

nebo o aktuální situaci ve světě. 

Nabídka je součástí programu velvyslanectví USA „Diplomaté ve školách“. 

Beseda bude v angličtině. 

 

BESEDA O AMERICKÝCH REÁLIÍCH NA MÍRU 

Určeno pro: SŠ, VOŠ / v knihovně nebo na Vaší škole 

Termín realizace: individuálně po domluvě 

Na míru pro Vás připravíme besedu o vybraném tématu amerických reálií, například z oblasti 

historie, geografie, kultury apod. Termín besedy je nutné domluvit alespoň 2 týdny předem, 

abychom měli čas na přípravu. 

Beseda bude podle dohody v angličtině nebo v češtině. 

 

Zpět na obsah 

https://www.americkecentrum.cz/vzdelavani/diplomate-ve-skolach-speakers-bureau-program/

