
EXPOZICE HISTORIE PSANÁ UHLÍM
Pavlovova 2 (zadní vchod), Havířov-Město
Vedoucí expozice: Bc. Michaela Kroupová
E-mail: info@stalavystava.cz
Telefon: 597 317 237

BESEDY PRO ZŠ
Městská knihovna Havířov zajišťuje provoz expozice zaměřené na historii Havířova a hornictví.
Pro děti z mateřských, základních i středních škol nabízíme komentované prohlídky expozice 
a tematicky zaměřené besedy. V případě zájmu o komentovanou prohlídku (Dole v dole) se stačí
objednat 2 dny předem. Ostatní besedy objednávejte alespoň týden předem. Besedy se mohou
konat každý všední den od 8 do 12 hodin a od 13 do 15.30 hod (pro školní družiny).

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA | DOLE V DOLE                              Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 1. až 9. ročník ZŠ, střední školy, mateřské školy, 40 minut
Děti se seznámí s důlním prostředím a provozem na šachtě. Mohou si prohlédnout hornické lampy,
přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji nebo pracovní
přilbě, vyzkoušet si tíhu sbíječek a osahat si skutečné uhlí.

O KOVÁŘI KELTIČKOVI                                                                        Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 4. až 6. ročník, 60 minut
Dětem vysvětlíme, co jsou to pověsti a jak vznikaly. Prostřednictvím čtených ukázek jim přiblížíme
vybrané pověsti našeho kraje převážně s hornickou tematikou. Dozví se například, jak bylo nalezeno
uhlí v Ostravě, kdo strašil v havířovském mlýně i jaká pověst se váže k hoře Prašivá.

REGION TĚŠÍNSKA                                                             Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 4. a 5. ročník, 45 minut
Děti se seznámí s životem na území dnešního Havířova v dávné a bližší minulosti. Získají základní
přehled  o historii, zeměpisu a místopisu Těšínska (Slezské vévodství, Sedmidenní válka), budou jim
představeny nejstarší památky na území Havířova, pověsti a těšínské bojky, těšínské recepty, lašské
nářečí a přísloví.

BESEDY O REGIONU



SOUVISLOSTI VZNIKU HAVÍŘOVA                                Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 4. a 5. ročník, 45 minut
Beseda volně navazuje na předchozí téma Region Těšínska. Děti získají podrobnější informace 
o zeměpisu Těšínska, seznámí se s obcemi Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Bludovice,
Šenov, Dolní Datyně a Životice. Stěžejní část besedy bude věnována vzniku prvních sídlišť a založení
Havířova, životu v novém městě a jeho problémům. Dětem budou představeny další památky na území
dnešního Havířova, významné stavby a stromy. 

HAVÍŘOV KDYSI A TEĎ VE FOTOGRAFIÍCH                Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 4. a 5. ročník, 45 minut
Beseda je zaměřena na historii a současnost Havířova. Děti se seznámí s jednotlivými etapami výstavby
města, dělením Havířova na městské čtvrti, dozví se, co znamená pojem SORELA, budou jim
představeny havířovské sochy a místní názvy.

Těšínsko zeměpisně, složení obyvatelstva
20. století – přesuny hranic, územní spory, národnostní nepokoje
Sedmidenní válka, Mnichovská dohoda
Území Těšínského Slezska dnes

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO V POSLEDNÍCH 100 LETECH  Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

František Josef I., Ferdinand d'Este
Sarajevský atentát, 1. světová válka
císař Karel I., císařovna Zita

POSLEDNÍ HABSBURKOVÉ                                             Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

Jako pobočka Městské knihovny Havířov vám můžeme nabídnout i další besedy, které sice přímo
nesouvisí s historií regionu, ale jsou zaměřeny na literaturu a dětské čtenářství. Pokud vás některé
téma zaujalo a chybí vám v nabídce ostatních poboček knihovny, rádi vás přivítáme v naší expozici.

JAK SE RODÍ A UMÍRÁ KNIHA                                                                 Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 3. až 4. ročník, 60 minut
Děti se seznámí s historií vzniku knihy od psaní na pergamenový papír, přes vynález knihtisku až po
současné moderní metody tisku. Dozví se, co je potřeba udělat, než se kniha dostane od spisovatele do
knihkupectví, kdo je redaktor, korektor či nakladatel. Na závěr provedeme pitvu knihy a rozebereme si
nejčastější příčiny její smrti.

LITERÁRNÍ BESEDY

ROALD DAHL A DAVID WALLIAMS                                                         Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 5. až 6. ročník, 60 minut
Děti se seznámí s životem a dílem populárních dětských spisovatelů, kteří dokáží vyprávět vesele 
o vážných sociálních problémech. Beseda je doplněna čtenými ukázkami z knih, bohatým obrazovým
doprovodem i videoukázkami. (Doporučené knihy nelze v expozici vypůjčit).



VÁNOCE: PŮVOD A TRADICE                                                                    Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 3. až 5. ročník, 60 minut
Děti nahlédnou do historie Vánoc. Dozví se, kdo byl Ježíš a jaká legenda se váže k jeho narození 
a ukřižování, jaké svátky lidé v minulosti slavili v předvánočním čase a jaké lidové zvyky dodržovali. 

deníky, vyprávění, vzpomínky a komiksy
pojmy: norimberské zákony, Křišťálová noc, holocaust, genocida, Cyklon B
Anne Franková: Deník Anne Frankové
John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu
Otto Wolf: Deník Otty Wolfa
Chava Pressburger: Deník mého bratra (Petr Ginz)
Sid Jacobson – Ernie Colón: Anne Franková, komiksový životopis
Marc Lizano, Loïc Dauvillier, Grag Salsedo: Dítě s hvězdičkou

PODOBY HOLOCAUSTU V DĚTSKÉ LITERATUŘE     Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

Život Boženy Němcové
Kdo byl Jan Němec
Děti Boženy Němcové
Odcizení, rozvod
Osudy dětí, další potomci
Němcová ve filmu

RODINNÝ ŽIVOT BOŽENY NĚMCOVÉ                           Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

Život a dílo Boženy Němcové
Okolnosti vzniku Babičky
1. a 2. vydání
Ilustrátoři
Babička v uměleckých dílech

POVÍDÁNÍ O BABIČCE                                                       Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

Viktorka v Babičce
Životní příběh skutečné Viktorky
Viktorka v ilustracích, ve filmu, v literatuře

ŽILA SKUTEČNÁ VIKTORKA?                                          Lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník, střední školy, 45 minut

OSTATNÍ BESEDY


