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Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
pro letošní školní rok 2020/2021 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY a LEKCE 
INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ vhodné pro žáky všech tříd nižšího stupně Vaší školy. Cílem 
je seznámit děti s knihovnou a knihami prostřednictvím interaktivních činností, naučit 
především ty starší efektivnější práci s informacemi, čtenářské a informační gramotnosti 
(vyhledávání, třídění, zpracovávání). Besedy a lekce probíhají formou přednášek a diskuzí, 
používáme metody dramatické i výtvarné výchovy, metody RWCT (Čtením a psaním                          
ke kritickému myšlení) atd. Smyslem tematických celků je něco se dozvědět, vyzkoušet                       
a prožít. Besedy a lekce vhodně doplňují rámcové a školní vzdělávací programy. 
 

LITERÁRNÍ BESEDY 
 

 
POPRVÉ V KNIHOVNĚ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: podzim 2020 
Seznámení s knihovnou, ukázky žánrové nabídky knih. Jak se chovat ke knihám. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
      
JAK SE KAMIL NAUČIL LÍTAT 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: leden 2021 
Pohádka o špačkovi knihomolovi a o tom, proč je důležité číst a umět číst.  
Práce s knihou Jennifer Berne – Kamil neumí lítat. Beseda pro prvňáčky s využitím metod 
RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
TÝDEN PRVŇÁČKŮ 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: březen 2021 
Prvňáčci přihlášení v tomto týdnu do knihovny mají roční registraci zdarma a jsou slavnostně 
pasováni na čtenáře. Před Týdnem prvňáčků je vhodné absolvovat knihovnickou lekci 
Poprvé v knihovně. 
 
DEN, KDY VOSKOVKY ŘEKLY DOST 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Příběh o klukovi a jeho voskovkách. Čtení příběhu doplněné malováním obrázku, který si 
děti odnesou s sebou domů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura  
 
CO SE DĚJE V NOCI? 
Určeno pro: 1. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Když přijde noc, ožije nový svět. O tom, co se děje v noci v lidském i zvířecím světě  
a o strachu ze tmy a neznámého. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a příroda  
 
      



DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT - ETIKETA PRO DĚTI 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda dětem přiblíží svět etikety. Pomocí vtipných příběhů se děti dozvídají, proč je 
důležité chovat se ohleduplně k ostatním lidem a k prostředí, které nás obklopuje. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
VYNÁLEZCE ALVA  
Určeno pro: 2. třídy ZŠ  
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Malý vynálezce nás se svými kamarády zavede do světa dobrodružství a potrhlých 
vynálezů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 

 
NAŠE OSTRAVA  
Určeno pro: 2. třída ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o tom, co nám nabízí naše město a proč si jej máme vážit. 
Historie města, pověsti a zajímavosti.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
POHÁDKOVÉ KLÍČOVÁNÍ 
Určeno pro: 2. třídy ZŠ 
Termín realizace: květen 2021 
Prostřednictvím pohádkových úkolů si děti ověří, jestli už se vyznají v knihovně, zda vědí, jak 
správně zacházet s knihami a co všechno mohou v knihovně zažít. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
VYNÁLEZCE ALVA  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ  
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Malý vynálezce nás se svými kamarády zavede do světa dobrodružství a potrhlých 
vynálezů.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
POJĎTE SI HRÁT NA BÁSNÍKY!  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Od lidových říkadel po současnou poezii pro děti. Co znamená slovo poezie?  
Jak vzniká báseň a jaké je to být básníkem? Ukázky různých druhů poezie. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
 
 
 
 
 



 
ILUSTRACE V DĚTSKÉ KNIZE 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představíme si známé české ilustrátory knih pro děti. Povíme si, k čemu ilustrace slouží, jaká 
by měla být a na závěr si sami zkusíme být ilustrátory. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
STAROSTLIVÁ VEVERKA 
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Veselé i smutné příběhy o zvířátkách, které jsou dětem představeny formou kritického 
myšlení. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
NAŠE OSTRAVA  
Určeno pro: 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o tom, co nám nabízí naše město a proč si jej máme vážit. 
Historie města, pověsti a zajímavosti.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
VÁNOČNÍ ZVYKY 
Určeno pro:1. – 3. třídy ZŠ 
Termín realizace: prosinec 2020 
Vánoční tradice, zvyky i pověry. Odraz Vánoc v lidové slovesnosti. Četba vánočního příběhu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
ČAPEK A ČAPEK 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představíme si bratry Čapkovy a jejich tvorbu, pohrajeme si s příběhy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, umění a kultura 
 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
O čem vypráví a kde se odehrávají staré pověsti české. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
CESTA DO PRAVĚKU 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
O tom jaký byl svět dávno předtím, než člověk vynalezl počítač… 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
 



 
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Společně prožijeme příběhy plné napětí a záhad. Seznámíme se s nejslavnějšími literárními 
detektivy. Řekneme si, co vše pro řešení zločinu potřebuje detektiv vědět a umět. 
Představíme si nejnovější detektivní příběhy pro děti. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální, k řešení problémů  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
JAK VZNIKL FILM 
Určeno pro: 4. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Co všechno se muselo stát, než se člověk mohl poprvé podívat na pohyblivé obrázky? 
Vynálezy, které se vztahují ke vzniku kinematografie, optické hračky, ukázky nejstarších 
filmů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
KOMIKS 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Zajímavý výlet do historie komiksu. Klasická literatura převyprávěná komiksovou formou. 
Komiksoví hrdinové ve filmu. Na závěr besedy si děti mohou vytvořit krátký komiksový strip.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
JAK VZNIKL FILM 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Co všechno se muselo stát, než se člověk mohl poprvé podívat na pohyblivé obrázky? 
Vynálezy, které se vztahují ke vzniku kinematografie, optické hračky, ukázky nejstarších 
filmů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost 
 
ČARODĚJ NEBO ČARODĚJKA 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Příběhy o malých kouzelnících a čarodějích. Skutečné i pohádkové příběhy. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
CESTA ZA UKRYTOU TAJENKOU  
Určeno pro: 4. třída ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Hledání tajenky v knihovně. Encyklopedie a orientace v jejich heslech, vyhledávání informací 
v knihách a na internetu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
BEZPEČNÝ INTERNET  
Určeno pro: 4. – 5. třída ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Jak pracovat s internetem a sociálními sítěmi.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
SOUČASNÁ LITERATURA PRO DĚTI 
Určeno pro: 4. – 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představení nejlepších knih pro děti za posledních 5 let formou kritického myšlení. Beseda je 
přizpůsobena vždy konkrétnímu ročníku. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
PO STOPÁCH PRVNÍ REPUBLIKY 
Určeno pro: 5. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o první republice, ukázky dobových předmětů, videí a audio nahrávek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
 


