
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola 

1. – 4. třída 

 

Andrea Irglová 

 599 522 216 
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LEKCE INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

POPRVÉ V KNIHOVNĚ  

Určeno pro: 1. třídu ZŠ  

Termín realizace: dle dohody  

Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, kniha, časopis, spisovatel, ilustrátor, jak 

se stát čtenářem knihovny, hygiena četby).  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  

 

UŽ SE VYZNÁM V KNIHOVNĚ 

Určeno pro: 2. - 4. třídu ZŠ  

Termín realizace: dle dohody  

Opakování základních pojmů, označení a uspořádání knižního fondu, seznámení s naučnou 

literaturou, chování v knihovně, elektronický katalog - využití, vyhledávání, orientace v naučné 

literatuře, praktická cvičení.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální  

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESEDY PRO 1. – 4. TŘÍDU ZŠ 

DINOSAUŘI V OTÁZKÁCH 

Určeno pro: 2. - 4. třídu 
Termín realizace: 2019/2020  
Beseda, v níž se děti seznámí s obdobím druhohor a dinosaury, kteří tehdy žili. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: přírodní vědy 
 
DŘÍV NEŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK 

Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, ve které se děti seznámí s vánočními tradicemi a zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a svět, kultura 
 
DŽUNGLÍ A PRALESEM 

Určeno pro: 3. - 4. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, která děti seznámí s pralesem, rostlinami a zvířaty, která v něm žijí. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda  
 
HODY, HODY DOPROVODY 

Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, ve které se děti seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: člověk a svět, kultura 
 
HRAVÁ AUTOŠKOLA 

Určeno pro: 2. - 4. třídu 
Termín realizace: 2019/2020   
Beseda, která děti seznámí se základními pravidly silničního provozu. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a svět 
 
KDO NÁS ZACHRÁNÍ? 

Určeno pro: 3. - 4. třídu 
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, kde se děti seznámí s ohroženými druhy zvířat na území ČR. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
 
KOUZELNICE, ČARODĚJNICE A JEŽIBABY 

Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, kde se děti dozví nejen spoustu informací z pohádek a filmů, ale i historická fakta. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a svět 
 



 
 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 

Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, kde se děti seznámí s autorkou dětských knížek Astrid Lindgrenovou a jejím dílem. 
Klíčové kompetence: k učení, literární 
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace  
 
POHÁDKOVÉ DVOJICE ANEB KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ  

Určeno pro: 1. - 2. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, při níž se děti seznámí s pohádkovými dvojicemi z českých večerníčků. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, kultura 
 
PROCHÁZKA LESEM 

Určeno pro: 1. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda na téma les v ČR. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
 
STRAŠIDELNÁ ZVÍŘATA 

Určeno pro: 2. - 4. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, kde se děti seznámí s neobvyklými druhy zvířat. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a příroda 
 
TAK JDE ČAS 

Určeno pro: 2. třídu  
Termín realizace: 2019/2020 
Beseda, kde se děti seznámí s určováním času.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  
Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět 


