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MATEŘSKÉ ŠKOLY  

BAREVNÁ PŘÍŠERKA 

Určeno pro: mateřské školy  

Termín realizace: dle dohody  

Veselé povídání a malování o malé příšerce, která si neví rady se svými pocity. 

Co jsou to emoce a jak si s nimi poradíme? 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  

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

 

BOD, TEČKA, PUNTÍK 

Určeno pro: mateřské školy 

Termín realizace: dle dohody 

Knížka není obyčejná knížka, ale taková, kde puntíky poskakují, mění se, vznikají 

a zase mizí. Pojďme si společně hrát, ťukat, tleskat, foukat a žasnout nad tím, 

co všechno můžeme s neobyčejnými interaktivními knížkami Hervého Tulleta zažít. 

Beseda je vhodná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální 

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

 

DOBRODRUŽSTVÍ V MUMINÍM ÚDOLÍ 

Určeno pro: mateřské školy 

Termín realizace: dle dohody 

Kouzelný svět muminů a jejich přátel se před námi otevírá v podobě malého 

divadelního představení, kde můžeme oslavit muminkovy narozeniny, zažít noční 

dobrodružství a uvidět první sníh. To vše od spisovatelky a ilustrátorky Tove 

Janssonové, dcery sochaře. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk a jeho 

svět, člověk a příroda 

  

KAMARÁD PRO MEDVĚDA 

Určeno pro: mateřské školy 

Termín realizace: dle dohody 

Dramatizace a zážitkové čtení z knih Petra Horáčka. Nejen v kulisách lesa se 

setkáme se statečnou myškou, nespokojenou husou a smutným medvědem. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk a jeho 

svět, člověk a příroda 
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KOUZELNÁ BATERKA 

Určeno pro: mateřské školy 

Termín realizace: dle dohody 

Chcete vědět, co se stane, když František najde v parku pohozenou plastovou láhev 

a potká dědečka, který mu daruje kouzelnou baterku? Všední dny se promění 

v neobyčejné a budou plné kouzel a zábavy. Interaktivní beseda o zodpovědnosti 

vůči sobě a ostatním inspirovaná knihou Olgy Černé.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk a jeho 

svět, člověk a příroda 

 

Zpět na obsah 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

VELKÁ KNIŽNÍ EXPEDICE 

Určeno pro: 1. – 9. třídy základních škol a gymnázií 

Termín realizace: dle dohody 

Tematicky a žánrově komponované bloky z oblasti současné literatury pro děti 

a mládež s odkazem na klasickou literaturu a komiks. Cíleně vytvořené besedy 

s ohledem na věk a zájem dětí nejen pro 1. stupeň, ale také pro 2. stupeň základních 

škol. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 

 

Zpět na obsah 

 

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

HOLOKAUST V LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Určeno pro: víceletá gymnázia a střední školy 

Termín realizace: dle dohody 

Přednáška nabízí různé formy ztvárnění holokaustu v podobě příběhů, deníkových 

záznamů a komiksů pro děti a mládež (Petr Ginz, Anne Franková, Maus…).  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk 

a společnost 

 

SOUČASNÝ ČESKÝ A ZAHRANIČNÍ KOMIKS 

Určeno pro: víceletá gymnázia a střední školy / dostupné i v online verzi 

Termín realizace: dle dohody 

Základní podoby českého a zahraničního komiksu od Čtyřlístku po Muriel 

(superhrdinský komiks, graphic novel, manga a manhwa, komiks beze slov, 

komiksové adaptace klasických děl, komiks pro děti).  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk 

a společnost 

  

Zpět na obsah 


