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Besedy a lekce informačního vzdělávání 

 
JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Seznámení s knihovnou a její nabídkou.  
Pojmy knihovna, knihkupectví, autor, spisovatel, ilustrátor…  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
KAMIL UMÍ ČÍST! 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Pohádka o špačkovi knihomolovi a o tom, proč je důležité číst a umět číst.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: 1. - 6. března 2021 
Tradiční akce Knihovny města Ostravy, probíhající každoročně v prvním týdnu měsíce 
března. Prvňáčci jsou slavnostně pasováni na čtenáře. 

 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Jak vznikaly pohádky? Představení klasických pohádek a nejznámějších pohádkářů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
BARVY ZEMĚ  
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Společné malování s knihou o malé Elišce a jejím kamarádovi z Měsíce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, umění a kultura 

 
OVOCE A ZELENINA V KNIHÁCH 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Básničky, hádanky, pohádky a příběhy o ovoci a zelenině.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
KAMARÁDI 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/21 
Příběhy o neobvyklých kamarádech a o potřebě přátelství. Interaktivní beseda využívající 
metody čtení s předvídáním.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 
 



 

MALOVANÝ SVĚT 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Ilustrátoři českých knih pro děti. Ukázky knih, vytváření vlastní ilustrace. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, umění a kultura 

 
LEV A MYŠKA 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda seznámí děti s klasickými bajkami.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 

 
ČTENÍ ZA PERLU 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Společné čtení s odměnou pro pozorné posluchače. Zapojení do soutěžní hry Lovci perel, 
která pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 
TAJEMSTVÍ V ZAHRADĚ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Nahlédnutí do tajuplného světa pohádkové knihy Jiřího Trnky. Za rezavými vrátky objevíme 
moudrého trpaslíka, mrzutého kocoura a hlavně nová dobrodružství. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
NEJSEM ZLOBIDLO 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Pravidla slušného chování v příbězích, které budou děti bavit a zároveň je poučí. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 

 
KNIŽNÍ HÁDANKY 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představení nových knih nejen z knižní edice „Druhé čtení“. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Společně prožijeme příběhy plné napětí a záhad. Představíme si nejnovější detektivní 
příběhy pro menší děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 

 


