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BESEDY PRO 5. – 9. TŘÍDU ZŠ 

EINSTEINOVÉ VE ZVÍŘECÍ ŘÍŠI 
Určeno pro: 5. – 7. třídu  
Termín realizace: 2019/2020  
Beseda na téma zvířata a jejich inteligence. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
 
KOLO ROKU 
Určeno pro: 5. – 9. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o nejzajímavějších pohanských svátcích a oslavách.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: člověk a příroda, člověk a společnost, umění a kultura 
 
KRYPTOZOOLOGIE 
Určeno pro: 5. – 7. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, která děti seznámí s kryptozoologií, vysvětlí rozdíl mezi touto vědou a zoologií a 
představí nejzajímavější kryptidy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda  
 
KŘEHKÁ ŘÍŠE KORÁLOVÝCH ÚTESŮ 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o krásách korálových útesů a jejich nejisté budoucnosti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda 
 
LEGENDA JMÉNEM DRÁKULA 
Určeno pro: 7. – 9. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o nejslavnějším upírském příběhu, o upírské mánii a literatuře. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, umění kultura, jazyk a jazyková komunikace 
 
LIDOŽROUTI 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda seznamující děti se zvířaty, která jsou brána jako lidožrouti, a nastolující otázku, zda 
se v živočišné říši neukrývá mnohem bezohlednější predátor. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a příroda, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
MISS MEZI PLANETAMI 
Určeno pro: 7. – 9. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o krásách naší planety, kterým hrozí nemilosrdný zánik kvůli lidskému počínání, a 
malá lekce z ekologie a trendu zero waste. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a společnost 
 
 



SVĚT HARRYHO POTTERA 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda pro všechny nadšence Harryho Pottera, která provede děti světem kouzel fanoušků 
potterovského universa. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
SVĚT ČOKOLÁDY 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o čokoládě a jejím původu, o čokoládovém průmyslu a zároveň průvodce zdravou 
konzumací čokolády. 
Klíčové kompetence: k učení 
Vzdělávací oblast: člověk a zdraví, člověk a jeho svět  
 
TITANIC – PŘÍBĚH LEGENDY 
Určeno pro: 7. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o legendárním parníku, jehož tragické ztroskotání přitahuje pozornost dodnes. 
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, občanské  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
ZEMĚ FARAONŮ 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o dějinách, krásách a záhadách starověkého Egypta. 
Klíčové kompetence: k učení  
Vzdělávací oblast: člověk a svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura 
 
ŽIVELNÉ POHROMY 
Určeno pro: 5. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o živelných pohromách, jejich nepředvídatelnosti a následcích a o možnostech 
pomoci. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské 
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, člověk a zdraví 
 
ŽIVOT OLYMPANŮ 
Určeno pro: 7. – 9. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda o olympských bozích a bohyních, jejich odraze v umění a také o víře ve starověkém 
Řecku. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura 
 
 

 

 

 

 


