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Besedy a lekce informačního vzdělávání 
 
NEZTRAŤ SE!  
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Návod pro orientaci v knihovně, uspořádání beletrie a naučné literatury, on-line katalog. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, informační a komunikační technologie 
 

DOBRODRUŽNÉ CESTY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Cestovatelé a jejich zážitky. Skutečné i fantastické cestopisy.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací obor: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a společnost 
 

ČERNÝ HUMOR DAVIDA WALLIAMSE 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Babička drsňačka, Kluk v sukních, Ďábelská zubařka…jsou knížky oblíbeného britského 
spisovatele Davida Walliamse, který dokáže vyprávět vesele o závažných tématech. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 

KOMIKS 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Exkurze do komiksové minulosti. Komiksy všech žánrů u nás i ve světě. Jak vzniká komiks? 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
  
ILUSTRACE PRO DĚTI 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Stručný vývoj ilustrace v knihách pro děti a mládež. Významní čeští ilustrátoři a jejich tvorba. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní   
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 

OSTRAVA!!! 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Známe dobře Ostravu? Dokážeme porozumět výrazům ostravského nářečí?  
Stručná historie města, tajemství známých míst… 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské 
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět   
 

BAJKA – POVĚST – BÁJE – LEGENDA – POHÁDKA 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Definice jednotlivých literárních útvarů, rozdíly mezi nimi a ukázky.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblasti: jazyk a jazyková komunikace 
 

CHCI SI ČÍST! 
Určeno pro: 5. 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 


