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Besedy a lekce informačního vzdělávání 

TŘEŤÁK FILIP 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o knize Petry Braunové "Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.", během níž žáci 
aktivně pracují s textem metodou řízeného čtení s předvídáním. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 

 
POEZIE JEDNA BÁSEŇ! 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Vítejte v poetickém světě lidových říkadel, rýmovaných hádanek, nezvyklých básnických 
útvarů a písniček. Jak se tvoří báseň? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
POVĚSTI NAŠEHO MĚSTA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Seznámení s příběhy, které si v minulosti vyprávěli lidé o Ostravě.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
DOBROU CHUŤ! 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Knihy, nad kterými se nám sbíhají sliny. Příběhy o jídle a milovnících jídla. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
ASTRID LINDGRENOVÁ  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Vyprávění o životě a knihách švédské autorky knih pro děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
FANTAZIE NEZNÁ HRANICE 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Jaké to je, když se jednoho obyčejného dne začnou dít neobyčejné věci.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
ROBINSON PETR SÍS  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představení knih známého výtvarníka Petra Síse. Poutavé příběhy vyprávěné obrazem.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 



 

NAUČNÁ KNÍŽKA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Členění fondu, naučná literatura, práce s encyklopediemi a slovníky, vyhledávání knih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
MODERNÍ POHÁDKY 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Co je to moderní pohádka a jak vzniká? Pohádky spisovatelů Karla Čapka, Václava Čtvrtka, 
Miloše Macourka a dalších. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 

 
FANTASTICKÉ DĚTI ROALDA DAHLA 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Návštěva ve světě příběhů známého britského spisovatele, autora knih Karlík a továrna na 
čokoládu, Matylda, Prevítovi, Obr Dobr… 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
ROŠŤÁCI 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Veselé, strašidelné, napínavé i tajemné povídání o dětských hrdinech.  
Klukovská a holčičí dobrodružství. Dospělí očima dětí. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
UDATNÝ ČESKÝ NÁROD  
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
O čem vypráví pověsti? Výlet do české historie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost  
 
ROBOTI V AKCI 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Vyprávění o neobvyklých hrdinech a jejich životě mezi lidmi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
CHCI SI ČÍST! 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Přehled knižních novinek. Nabídka beletrie i naučné literatury pro všechny děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 
 
 
 
 



 

ADVENT A SVÁTKY VÁNOČNÍ 
Určeno pro: 3. - 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2020 
Zapomenuté i stále živé svátky doby adventu.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
Určeno pro: 3. - 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2021 
Proč slavíme Velikonoce? Připomenutí starých zvyků na oslavu jara i křesťanských tradic. 
Zajímavosti ze světa. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 


