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Jak jsme poodhalily tajemství metodiky tvorby besed…

Helena Selucká

Každý rok se ptám, jako předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP, region Velká Morava, jaká by měla 

být náplň vzdělávacích seminářů v nadcházejícím roce. Vždy dostanu zajímavé podněty. A jeden z nich bych vám 

velmi ráda představila.

V dubnu letošního roku proběhlo setkání členek Klubka v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad 

Sázavou, kde se sešlo asi 10 knihovnic, které si přály sdílet své besedy s ostatními. Nejen představit připravené 

programy pro školy, ale vybrat si jeden, který by nabídly ostatním i se vším, co s sebou nese. Co konkrétní 

lektorku vedlo k přípravě programu, jaké jsou jeho cíle, úskalí, dobré i špatné ohlasy. Kdo chtěl, mohl si 

s účastníky semináře vyzkoušet i část programu. Prezentovat jsme mohly programy na jakékoliv téma, jediným 

omezením bylo, že se každý mluvčí musel vejít do 20minutového limitu. Na každý představený program 

navazovala diskuze. 

            V úvodu programu pro nás žáci místní základní školy připravili divadelní představení Sněhurka a sedm 

trpaslíků. Následovala exkurze knihovnou (prostory pro veřejnost i zázemí), kterou vedla ředitelka žďárské 

knihovny. Knihovna sídlí v prostorách Čechova domu, který byl knihovně předán do pronájmu před 25 let. 

Představené programy:

Radka Pavlíčková - MěK Jihlava - Jaroslav Foglar

Paní Pavlíčková nás zavedla do života Jaroslava Foglara v programu, který realizuje se žáky druhého stupně a 

využívá při něm program MS PPT. Beseda vznikla na objednávku pedagožky místní školy a vychází z vlastních 

zájmů lektorky. Pro program čerpá lektorka z knihy Jaroslav Foglar v otázkách a odpovědích. Cílem programu je 

odhalit dětem jiný způsob života, oslovit je pro čisté ideály, ukázat jim dílo Jaroslava Foglara. 

PPT prezentace je rozčleněna do několika kapitol: Hoch, Foglar skautem, Jestřábovy časopisy a čtenářské kluby, 

Jestřáb spisovatel, Rychlé šípy, Pronásledování – zatracování - chválení, Jestřáb jako člověk, Zastavené hodiny. 

Jednotlivé kapitoly jsou doplněné zvukovými ukázkami (písně o J. Foglarovi, autentická nahrávka jeho hlasu) i 

úkoly pro žáky (pojmenovat podle obrázků hrdiny Rychlých šípů, vyluštit šifru a najít heslo skautů, najít v textu co 

nejvíce názvů knih J. Foglara), čímž nutí žáky, aby byli neustále ve střehu a dávali pozor.

            Lenka Němečková - KKD Vyškov - filmová a literární zpracování ve Videostopu

Paní Lenka připravila program pro starší žáky, kteří přišli do knihovny se svými rodiči během Večera s 

Andersenem. Program čerpal z populární soutěže Videostop a byl připraven pomocí PPT prezentace na tradičním 

principu: filmová ukázka a s ní související úkol, to vše obohaceno o představení literární předlohy filmového díla. U 

každé ukázky byly připraveny odpovědi A, B, C, pracovalo se ve skupinách. Příklady zpracování - Fimfárum, 

Metráček, Šarlotina pavučinka, Kuky se vrací, Drdovy pohádky - Nejkrásnější hádanka, Lemony Snicket.

Lenka Němečková - O pohádkách a pohádkářích podle abecedy

Druhý program, který paní Lenka představila, vycházel opět z požadavku pedagožky. Součástí besedy byla opět 

PPT prezentace. Žáci vybírají jednotlivá připravená písmena abecedy, která se jim ukážou na obrazovce. Za 

každým písmenem se skrývá jeden pohádkář a jeho knihy. Beseda tím, jak je koncipována, může mít různou 

délku trvání, ať podle požadavků pedagoga či schopnosti žáků. Zároveň může do programu vstoupit paní učitelka 

a určit, o kterých písmenech (autorech) bude program pojednávat.
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            Milada Holešová, Hana Zrůstová - MěK Nové Město na Moravě - Od Andulky po žížalu

Lektorky besedu realizují pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ a pro žáky 1. stupně speciálních škol. V úvodu představily 

postavy z knížky Od Andulky po žížalu - loutku Andulku, Žížalu (symbolizována provázkem). Obě lektorky měly na 

hlavách dětské čepice (karneval) s logem vláčku (nášivka), kterými signalizovaly dětem, co je čeká. Pomocí 

trychtýře se ozvalo hlášení, že děti mají nastupovat do vlaku, druhá lektorka rozdala dětem jízdenky, které jim 

později procvakla. Následovalo povídání o tom, jaké je to cestovat ve vlaku, co se tam všechno dá dělat, jak to 

tam skáče… (pohyby, děti sedí v řadě za sebou). 

Asi ve třetině programu vytáhla jedna z lektorek tašku, kterou ve vlaku zapomněla cestující paní. V tašce byla 

malá leporela - na každé písmeno jedno - s obrázky a krátkým textem. Každé dítě dostalo jednu malou knížečku a 

pak představilo ostatním své písmenko a přečetlo jednu stránku z leporela. Čtou vždy všechny děti. Leporela se 

pak poskládala na igelitový koberec, který je součástí sady leporel. Skládají se jako písmenka podle abecedy. 

Celou sadu vydal Reader’s Digest v roce 2008. Dále lektorky při programu pracují s knihou Ferdův slabikář, 

ukazují jednotlivá písmenka pomocí skládacího metru nebo jiných pomůcek.  Cílem programu je procvičit abecedu 

zábavnou formou. Délka programu je 1-2 vyučovací hodiny, díky koncepci programu děti udrží po celou dobu 

pozornost. 

Vladimíra Žajdlíková - MěK Veselí na Moravě – Přátelství

Cílem besedy je motivovat žáky k četbě, ukázat jim, co je dobré, zamyslet se nad hodnotou přátelství. Beseda je 

určena žákům druhého stupně ZŠ. V úvodu pracují žáci ve skupinách. Dostanou kartičky s dvojicemi postav, mají 

je dát správně (Vinnetou, Old Shatterhand, Bella, Sebastian…).

Poté mají odhadnout, o co v besedě půjde. Co hrdiny spojuje? Přátelství. Dále jim lektorka představí citáty o 

přátelství, následuje diskuze, co je na kamarádství důležité a proč. Poté pošle žákům dva komiksy - Rychlé šípy a 

Pupíky - diskuze nad přátelství holek a kluků, v čem je to jiné, v čem stejné. Práce s literaturou: J Wilson -

Tajemství, Hlavně v klidu!, Neříkejte mi Izmael a další.

Na závěr dostanou žáci skupinový úkol. Modelová situace: pořádáš oslavu narozenin, pozveš kamaráda, a on 

nepřijde. Jedna skupina vymýšlí, proč nepřišel, druhá představuje toho, kdo pořádá oslavu, třetí vymýšlí, co se 

stane, když se oba kamarádi po "oslavě" potkají. 

            Helena Selucká – Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Titanic

V letošním roce uplynulo 100 let od vyplutí a ztroskotání slavného zaoceánského parníku. Cílem besedy je přiblížit 

žákům tuto událost pomocí literatury, naučit je pracovat se zdroji (naučná literatura i beletrie) a s pracovními listy, 

které mají formu palubního lístku, který musí každý cestující (žák) před nástupem na loď vyplnit. Nedílnou součástí 

programu je také smyslové vnímání událostí, které potopení lodi předcházely. Nejen pomocí čtení dramatického 

textu, ale i možnosti vyzkoušet si sedět v záchranném nafukovacím člunu nebo svírat velký kus ledu. Žáci jsou 

v průběhu celé besedy v roli některého z pasažérů Titaniku a nakonec se dozví, zdali jejich pasažér přežil, nebo 

ne, a mohou si vyzkoušet pomocí připravených pomůcek pocity, které mohli cestující mít.

            Božena Ptáčková - KMJS Žďár nad Sázavou - Sportovní abeceda

Besedu má kolegyně připravenou pro žáky 5. ročníků a starší. Cílem programu je vzbudit zájem o literaturu se 

sportovní tematikou.  K jednotlivým písmenům se váží sporty, hledají se české ekvivalenty (kopaná - fotbal), 

seznámení s regionálními sportovci. Nakonec probíhá křížovka, jejíž tajenkou je současný sport: " Proháním prst 

na mobilu." Při besedě jsou žákům ukazovány jednotlivé tituly (beletrie i naučná) se sportovní tematikou. 

Vzpomněli jsme si na spoustu knih, které se k tématu váží, a leží možná někdy zapomenuty v dětských 

knihovnách.

Setkání bylo velmi inspirativní. Z každého programu jsem si něco odnesla. Někdy jen určitou maličkost, 

někdy něco většího, jinde zas něco zcela zásadního. A hlavně, moc jsem si to užila. Vše probíhalo v příjemném 

prostředí v okruhu dobrých přátel, kteří často nabídli nápad, jak něco vylepšit.
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