
 

 
 

 

 

Nabídka besed pro základní školy 
 školní rok 2022/2023 

 
Vážení,  

dovolujeme si vám nabídnout témata knihovnických besed pro žáky vaší školy.   

 

Besedy objednávejte telefonicky či emailem:  

- hudební oddělení: 558 113 498, Naděžda Krejčí; Richard Tkáč – e-mail: tkac@mkmistek.cz 

 

Popřípadě osobně v Městské knihovně Frýdek-Místek, pobočka Místek v hudebním oddělení, Hlavní 

třída 111, a to v aktuální otevírací době. Besedy probíhají denně kromě středy v době od 8:00 do 11:30. 

Individuální čas návštěvy možný po domluvě.  

 

BESEDY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ (7. – 9. třída) 
Besedy probíhající v hudebním oddělení 

 
 

 TEEN ZONE (7. – 9. třída) 
 

Anotace: Představení hudebního oddělení, TEEN ZONE a literatury pro mladé. 
Klíčové kompetence: k učení   
Vzdělávací oblasti: průřezové  
 

 
 FANTASTIKA (7. – 9. třída) 

 
Anotace: Představení jednotlivých žánrů fantastiky literatury (Fantasy, Sci-fi, Horor)  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 

 KOMIKS (7. – 9. třída)  
 

Anotace: Jak komiksy číst a jaká je jejich historie? Představíme si i nejvýznamnější díla a jejich autory. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
 

 KLUB 27 (8. – 9. třída)  
 

Anotace: Představení hudebníků, kteří zemřeli ve věku 27 let. Víte, že mezi ně patřili i Kurt Cobain, 
Janis Joplin, Jimi Hendrix či Amy Winehouse? 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura, člověk a společnost 
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 MADE IN JAPAN (8. – 9. třída)  
 

Anotace: Japonská popkultura dobyla svět. Proč tomu tak asi je? Prozkoumáme také kreslený svět 
komiksů: manga, anime, otaku atd. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

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

 NEBOJTE SE KNIHY POSLOUCHAT (7. – 9. třída) 

Anotace: Jaké je knihy místo čtení poslouchat? Beseda s audioknihou W. Saroyana Tracyho tygr.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 

 

 


