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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 



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 vyššího 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 
 
 
 
S VIKINGY ZA DOBRODRUŽSTVÍM  
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda představí nejvýznamnější autory české i světové dobrodružné literatury pro děti, 
zaměříme se hrdinné vikingy a jejich skutečné i neskutečné dobrodružství 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost 
 
PERCY JACKSON A BOHOVÉ OLYMPU 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Nejznámější postavy mýtů a bájí  v podání spisovatele Ricka Riordana a dalších. 
Ukázky filmů, textů a audioknih. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
      
DENÍKOVÉ TAJNOSTI 
Určeno pro: 6. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Číst cizí deník je výjimečně povoleno! Literatura psaná deníkovou formou je zábavná, 
napínavá i poučná! Ukázky známých i neznámých, skutečných i smyšlených deníků.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
KALIGRAM NENÍ HLAVOLAM 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Kreativní a zábavná lekce s poezií. Představení básnických forem jako je kaligram, haiku nebo 
dadaistická báseň. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
KNIHA VS. FILM 
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Jak kniha inspiruje filmaře a co ve filmu nenajdeme. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 



 
HOROROVÉ PŘÍBĚHY  
Určeno pro: 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představíme si základní autory tohoto žánru a přečteme si hororovou povídku metodou RWCT 
(čtením a psaním ke kritickému myšlení). 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
CUKRÁRNA U ŠILHAVÉHO JIMA 
Určeno pro: 8. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představíme si žánr parodie a vytvoříme si svou vlastní parodickou mikropovídku. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět 
 
KOMIKS A JEHO VLIV NA FILM A REKLAMU 
Určeno pro: 8. 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 ROMEO POTKAL JULII 
Určeno pro: 8. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní 2020/2021 
Vážně i nevážně o životě a díle Williama Shakespeara. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
TLUKOT MÉHO SRDCE 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
O knihách zabývajících se úvahami o smrti. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
JAKÉ BY TO BYLO… 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Zamyslíme se nad tím, jaká nás čeká budoucnost. Bude dostatek jídla, vzduchu, citového 
zázemí? Beseda představuje utopické a dystopické úvahy v literatuře sci-fi. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: člověk a společnost, člověk a příroda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
 
KYBERPROSTOR 
Určeno pro: 6. – 7. třídy 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 
 
LITERÁRNÍ ŽÁNRY 
Určeno pro: 6. – 7. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představení literárních žánrů na knižních novinkách aneb co všechno můžeme v knihách najít 
a díky čtení zažít. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
YOUNG ADULT 
Určeno pro: 8. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Představení termínu young adult, co se pod názvem skrývá a jaké žánrové novinky jsou ty 
nejlepší pro dospívající. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
PO STOPÁCH SAMETOVÉ REVOLUCE 
Určeno pro:6. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o událostech listopadu 1989, ukázky dobových videí a audio nahrávek. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
CESTA KNIHY  
Určeno pro: 6. – 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Vznik knihy od počátku po současnost. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 
 
HROŠI ŽEROU TRPASLÍKY 
Určeno pro: 9. třídy ZŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda o internetových trollech a dezinformacích. Úvaha o nebezpečí internetu. 
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  


