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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. – 5. 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 

 
Petra Braunová 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí se spisovatelkou pro děti a mládež. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby 

 

Ivona Březinová 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí se spisovatelkou pro děti a mládež.  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby 

 

Knihovnické pohádky Zuzany Pospíšilové 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: dle dohody 

Beseda o knihách a o čtení. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: podpora četby, empatie 

 



55 let s Večerníčkem  

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí s televizními pohádkami. 

a zjistí, jak tyto pohádky vznikaly. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, empatie 

 

Ondřej Sekora 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda o hmyzích postavičkách O. Sekory a životě v mraveništi. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, přírodověda 

 

 

Třídím… Třídíš? Třídíme! 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí s principy třídění odpadu. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, ekologie 

 

Sportovní pohádky Zuzany Pospíšilové 

Určeno pro: 1. – 3. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí s důležitostí pohybu/sportu v životě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, sport 

 

Klára Smolíková 

Určeno pro: 3. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí zábavnou formou s českými dějinami. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, vlastenectví 

 

 

Staré řecké báje a pověsti 

Určeno pro: 4. – 5. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021  

Beseda, v níž se žáci seznámí s antickými bohy. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: podpora četby, mytologie 

 

 

 

 



Sedm divů světa 

Určeno pro: 5. – 7. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se žáci seznámí s divy světa. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

Vzdělávací oblast: podpora četby, mytologie 

 

BESEDY PRO 5. – 9. TŘÍDU 

 

Poznáváme svoji vlast 

Určeno pro: 5. - 7. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se děti seznámí s mapou České republiky a se v ní mapě orientovat. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  

Vzdělávací oblast: jazyk a zeměpisné znalosti 

 

Nejkrásnější místa české republiky 

Určeno pro: 5. - 8. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se děti seznámí s památkami UNESCO v naší vlasti  

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální  

Vzdělávací oblast: jazyk a zeměpisné znalosti, kultura 

 

Technické památky v Ostravě 

Určeno pro: 7. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, v níž se děti seznámí s technickými památkami v Ostravě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, technika 

 

Světoví Češi 

Určeno pro: 7. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se děti seznámí se zajímavými a slavnými Čechy. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

Strašidelná místa naší vlasti 

Určeno pro: 7. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se děti seznámí se strašidelnými místy naší vlasti. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

 

 

 



Ministáty Evropy 

Určeno pro: 7. – 9. třídu ZŠ 

Termín realizace: 2020/2021 

Beseda, při níž se děti seznámí s nejmenšími státy v Evropě. 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

Vzdělávací oblast: jazyk, orientace na mapě, historie 

 

 

 

 

 

 

 


